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 ءددعفقوم
 © 7 هل 1 101 1 ا

 سرطب سايلا ةسطبغ,؛ ةئنهت يف ينوترشلا , دوعس يتلا ةيناا
 ةيكريرطبلا: دسلا ىلإ هئاقثراب ةينوراملا ةفئاطلا كريرطب كي وحلا

 يلاهثلا سوناهرج نارطملاركذلا برطلا ةئنهتب يف باتكلا عمال 5 44

 9 لئاسسر
 هل قيدص ىلا (باوج يجزايلا #دنفا ميهربأ ثلا نبيكم ءما

 يب ولا ةنجل باحسا ىلا يناتسبلا يدنفا"ةللادبع بعك 25١
 ىلا ةيرصملا رايدلا يتفم هدبع دم خيشلا ةليضفلايخاص مك ٍْ

 هذايليالا بحاصيفاتسيلا يدنفا ناملس
 ابع دمم خيشلا ةليظفلا' بحاص ىلا ميهربا يذنفا طفاح لك 1

 هئاقدصأ ىضعإ ىلا فولعم يدنفا ىسدع بتك موب

 ٌمدقم كي ولا سايلا كريرطبلا ةطبغ ىلا لقع كب ميهربا بتك'
 قحلا ةحف باتك هلا 2

 0 6© رص

 ا



 ؟92 0م ء مم وعموم معمم مموج محو مم معو م ممر و موو معو موو عموم ع معمر معمجممم

 فاتقملا نع داصتفالاو ملعو لاملا

 0 ًالكسلاو لالا
 ريقش يدننا موعنأ يلاعملا باط

 سيلا يدنا هلم نع ةباتكلا يف قوذلا
 فئاطالا نع هيعسإ هرم

 يلو> يدننا يجرجم هالؤملاو لخملا

 فطةملا نع قدصلا

 داذحلا نع شا ينذااو ريقفلا
 1 مودخملا و مداحلا

 : رصيقلا لالتعا

 : ارقفلا احلم
 دوعولا راغص رابكلا دوعو
 : ندالا لود
 :١ نيل
 00 ةينطولا

 يحزايلا يدنفا ميهرب | يشل ةرهزلا

 0 ضرالا ريصم

 نا
 رشع ثلاذلا نوال ابابلا نيبات يف ةيروسلا دئارحلا ضعبب 1١ 3

 ا دادحلا بت خيشلا نيبان يف يكرم يدنفا انحويأ 7

 نيبا' يف ةيقذاللا :ةنفاسا سيئر دقعم سانامرج ليل ديال. ©

 كياوثاكلا كريرطب سوي روغي رغ 5 ذلا بيطلا

 انالومو ندع ةرمضح سول يغفلاديءلا يف لالا ناسإ ةدي ره ١"

 ةيناثعلا ةكب رالا ىلع يناثلا ناخ ديلا دبعناطاسلا مظعالا



 مو مم ممم هع وو و و وز هموم رسم مم هومج م ممم ممم همم موو ممم هموم ووجع سو سموم عمم ممم هومموو رمت و هوومم م و رمم و مسم هججج واوسجو مر وورمسب هحووجممورجعأرع وسعر عترددردوت دود روجوم

 باتكلا تسربف

 باتكلا عماجل

 تحلش يدنفا فسويل
 بئاوجلا تحاص سراف يكددفا حال

 مايه سجرج علا
 دارط سجرج يدنفا سايلال

 ناي رد فسوي نارطملا ةدايسل

 زاب الوقن يدنا 'ىحرجل

 ينوترشلا يدنفا ديعس خيشلا
 هللاريخ يدنفا نيمال

 ضيا هل

 ماه يدنفا بيب
 يخت شارم يددفاا نسينرنل

 ةيءامتحالا ةموَطا  ةليعلا -ةخوؤجشلا -ةييبشلا - ةوتفلا -ةيلوفطلا

 (؟01)

 هجو
 ةمدجد ف

 1( ىدلفا كر قولا 0
 : قوذاا 1

 ةداعسإ| 4 .

 روبقلا ا

 ةشقاملابادا ٠

 نويفاهصلاو ىمصلا ©

 يارا 1
 مالا مظمأ ككأ .؟

 الاجر ةمالا . تدلك 9

 لئاشالاو ىالخالا "4غ

 نوكلا لاح

 نوكلا اذه ةلاح يف ةلاقه ما

 تاذلا بحو ةيذاحلا 4*

 ةملظلاو رولا ٠

 ن ين دايلا تادابع ٠

 برحلا ١١7

 ةرماقملا ١؟"

 نويروسللا ٠2١

 ةنراوملا يف ةميش "٠

 تارا بحاض سراف يدنفا دمحال

 ناديز يدنفا يح رع

 يفامسلا يدنذا ميلسا

 « ضيا هل

 لزازو يجزايلا نايبلا ةلجم نع

 يف و ,



 1000 لاا

 :ردبلا ىلا ءاهبلاو ٠رحبلا ىلا ردلا يدهي نم لثم الا كيلا هئادهاب يلثم
 أمادقا هعمج ىلعتمدقا دقف كلذ عمو ٠ ءابكلا ىلا رشنلاو ٠ ءاعنصلا روثلاو

 يماعل ٠ لجحلا عانقب امتد كتل ىلا هتءفرو ٠ لجّولاو تملا هسنالب

 ٠ هنثلا ريبعب لفحت ال كدهزو ٠ ءارظالا لوبق نع كلاي كمضاوت نا
 لبقاف ٠ يتلز٠ نع (يفاجتو٠ يق ارجل اًدمهت كلمجو كانا يف يل "نكلو

 ٠يقدم نم. يتب اهنييذنززه هيف "أب و يتيده سفنا كتدف

 هئاللتجاب رقي نا يب .سحو ؛ قرشلا كريرطب ءارطا يف ٠ قحلا ةجحلا الاوه امو

 كاون لوط 6-1 ”تدصر نا دعب ٠ يرهس ذيذل هتسراممب يحاو ٠ يرظن

 مجن ندبلا خأايلس» كيف كف وسلا يلابللا ين ,تفتهو ٠ يوصي قرع

 ٠ كتحبب واكاتطبغ يف دازو ٠ كت ة | اهلا لاط٠ «يرهسن ع ليللا

 هلضفو هلم ٠ كلاك ماداو ٠ كلاب معناو

 6 تلاثلا دلل هيليو ررغلا يلاجع نم يناثلا دلجلا مت 4



 يتلا ةدوربلاب هبشا تاءاجللا دقع ماظتناو بولقلا فيلأت يفيعاسلاو

 فواقلا داقعناو لعتلا مالا فقوتي هياعف مفدلا فعضتو بذهلا يوقت

 ءارالا وطاوتو

 رهف .«.هفسلفلا هب لفتت نا ةركمالم نسخا نم اذهان. ىو نمو

 ةفلالا ىلا دالخالاو ٠ماصخلا رش نم يدافتلاو ٠ هفسلا لف يف رمعلا ةبا

 رك اونحتل ءوطاوتلا مكمبليو ٠ حالصالا روما نم ىلوت هللاو ٠ .ماثولاو

 (ها) بن هبلاو ١ بيجلا مييسلا ويف ٠ .خالفلا

 سرطب سايلا ديلا ةطيغا .قملا ةجم هباتك امدق لقع كي مهزبا بتكو
 مرو رز ةفئاخأا كريرطب كي وحلا

 يالوم
 تيدسا وا :كاوثم كيلا 'تيدها ين كف ٠ يداؤفكيلا ؛تيدها نا

 © فروا, كاري ليس ىف يف أكن نم نلوذيم كاذفو يدادو ضحجتللا
 ٠يناسلب كتركش ناو ٠ كاعن كيلا درا: نا هفسلا نف يدالتويفراطكلبلا
 لوط كبقانم ةعاذا يف تب أدوا ٠ ةعينصلا ةمرحي مايقلا نع.رصقي ركشلاف
 اناو يتيده نوكت ا ٠ ةعوعسم قاف الا ىصاقا ين كلئا ضف ناف :.ينامز

 نوظنملاو ٠كلضفو كتقراع داهم لع. بلقتملاو ٠ كلظ ءبفراو يف ءىثانلا
 ٠ اريغص كتفأر.نيعب قومرملاو كتلافك رفح يف ظوفحلاو ٠ كتياعر نيعب

 ا راقد امو يشمل تفز بم يع تنم دقاف' ارك ,كنانجن قوموملاو

 ءارعشلا همظني كتافص رد نم نْماَر ] ملف“ هفولا نع ماقرالا_رصقت أب

 امو. ادو رب_لوقعلل ءابدالا هنم جيساي كتالص حاييد نم سفناو ٠ ادوقع



 رابتعاب سائلا اذكه ٠ بذجلا شط عفدلا توق هيف ثداز اموهو ارا

 : عاونا ةثالث رفانتلاو ةفلالا

 مث مهني اهئاعد قثوتتو رفانتلا ىلع ةفلالا لماوع مهيف ىو نيذلاف 2

 عيطتسي الف ماللسب لمت لك ىلع نودضاعتملا مائولاو بحلاب نوكسامتلا

 ميف يف يتلا ةدرألا رهاوجلا كلت لاختي نا دساحلا الو يشاولا الو مافلا

 اهيفرثؤت ال ةفلاتم هيلا ءاش ام ىلا ةعاذحالا مهتمه ريسلف د دارفالا نعةرابع

 اهوازجا ماضتناهترثك ىلع اهنكل ٠ نيقرفملا جاوما|,فذاقثت الون يضغبملا يعاسم
 دماوجلا نأشأ دملاو ايس قلوتفاقئاقد بدات اهداردا كلل
 اذذجتم كت ارعل ا ىرح ءازيشلاو اةئلاللا لياوشلا بق لدا دلو

 اهكرتعف يواستلا ىلع مفادتت مث براق مهقئاقد نا ذا اقسم مهماصخو
 لفسا بلطي فورظم ريغ كرت اذا لئاوسلا نم هريغو ءاملا نأش متاد

 هرقتسم ىلا يرجيو نكامالا
 نورتو قل ارلط نوف رغتي بما ىلع نصعنلا لءازع مين اعزعن ىذا

 ام اهكاش امو تازافلا نأش دوجولا ملاع يف رثا ملل قيي ال ىتح قئازم
 يبنلا لاق اي "يودلا عم مركد ديبي ووخنم اءانها اهدرارج نورا طق

 ىذحا ةيوقلإ داوم نيك. ىلا 1 روسنا ا رار رينا ل 8

 لعاوفلا كلت رابتعاب رخا ىلا مسجلا لوحتيف اهفاعضا وا اهيتوق
 ففِصُتَو مفدلا يوقت يت ة :رارحلاب هبشا تاعالا قيرفت يف يعاسلاف

 هناسلب اهضرا ثرح دعب ماصخلا روزب عرز يف ماغلا لعفي اذكهو بذهلا

 تناك تد.محتسا اذا ىت> امس ةئفانلا هتالك نم ىتسلاب اهدهعتو طيلسلا
 نشاو لك نم هللا انذاءايفاسنالا ممتجلا ىلع ًالابو



 نارسخ لك دسافملا عرز نم مترقْتساو ٠ ناوملا حراطم ةملكأا قيرفت

 ةحدندجا لف ٠ هينبل يئارغطلا نيدلا ديءوم هلاق ام كدلخ ين ردي مل مكنأك
 : هينأعم قيقرب ا نا

 اذا أوقرفتت الو بطخ ىرثعا ا اذا نبي ًاعيمجا اونوك

 ناو تربك قتلا اذار. ا دكت سقاذا حادقلا ىلا

 انكلو . اريك ذت جاتحا نأ ىرك ذو ٠ اريذنو عزاو هلوشب ىكف

 افلت كضغب

 0 عابطلا ةدحو ' عازنلا كرتءم يف مقوم نالا رعش 7 ١ ىننأ ىلع

 *يكتتلاو ٠ راهظتسالا ىلا عوزنلاو ٠ مالملا مهسا قشرو ٠ مالكلا

 03 ٠ همدتحم دقحلا ثعاوبو ٠ همرطضم ماصخلا نارينو ٠ رابدالا

 ىلع دارقسالا يف ”اليبس رذعلل مكل دهما الو ٠ متينتجا امو ٠ متينجام ىلع
 نآك ناو ٠ ل 1 ءارو أم مكيفرعم 6 لاخلا هذه

 ينامأ الا كلت نا 2, اورذحاف ٠ ةبقاعلا مكل اونسح دق ب نوعاسلا

 5 « هبذآك
 يو مفادتلا اهادحا ناتوق اهيف ذا ٠ ءاكملا دنع ةداملاب هبشا سانلاف

 رياطتلا نم هيقل يو بذاهتلا ةيناثلاو ٠ طغضلا ةدايز نم مسجلا ظفحت
 فلاتلا ةيناثلاو رفانتلا ىلوالا ةوقلا هب لثمتث ام نسحا نمو ٠ ءاضفلا يف

 هيف ثداز اموهو ا اما نوب نورد ادناه اا و -

 اماو. ٠ ناتوفلا' نق كواشت ام زعلو "الئاتم هاو مفدلا ىلع بذجلا ةوق



 000 26 مو ه6 هه مس همام هه هه همم مم هم مهم ممم امو ممم ةقفمم همهم هم هه ممم ممم همس مو ومم هوم مومو معو بممو مووفج موعم عع و كيفوو ومو مومو و

 يالا 9 0 ويلا لم 5 كضصاف لس تندنم
 ”تيسماو ٠. ميدا:ددجتنميدا اهنم جفن الك ٠ ميحجلا لها دواج ان 1

 يربصةلودو + ءاسلا. يف باهشلا رثا نم عرسا ٠ لاونلا لل يلام كلمو

 ءادابلل للي هوو ف تيراظتف ٠ هاما بابح نم ثحأ» لالحممالا ىلا
 ٠ - كناب ريغ لع يقارن فعن قف ٠ داؤفلاو نيعلا ١ سرافل يناو

 ٠ باعللاب هنم. طلتخلاو ٠. باحسلاب جنقما وأ امها كيدهأ يناو
 ة كامقيلا هدا رداونل نننماو» ةرلك ءالمت التاء ار احل
 بالللاوب ةيلاغلا- نع. ٠ باجحلا تاذ«ىنخالؤ ٠ :ةريدالا

 لاتخو ةارملا يف كيلمل هجو ْى ل اب دذيسلا داج اذا 2 الو

 مذي هاورقوا لئاسما اذه:ةينما نود: لث انبلاح ناوي ذلا قرمقلا

 سفن نت نيح نوكت امريخ .تناف“ كدغ نفل ام الو ٠ كموي

 مالشلاو 0

 هئاقدضا نضهح .ىلا قولعم رببكبما, يديفا يسع بتكو
 هاصع مهنبب ىقلا دق قاقثلا ناكو

 راب ديدح يف برضت سانلاف  ءالولا لع بولقلا تفلأت اذاو
 ظ م احرا هلثع تضخم نا ٠ نابسكلا يف 0 مان يلا ىهتتا

 قرن اهرب دارس يشل دا مام ةحاشم اذ
 3 ريظتساف فزت يا: موظنملا مكلعن قزقو ف رتل ع تل
 يدهعو' ٠ دسافملا يود ى عسل امانه كيرا و“ دساحلا ركبت منو ودعلا

 ٠ انلاغ ا اول 5 نوكي نا لع نوئطاوتمو ٠ الاقو ألق نودمم“ منا

 يلام 1“



 لقا لف ٠ ةماعنلاب ثراحلاو ٠ ةماصعصلاب يديزلا ةّ نيبنهفف تعمجو

 4 ا * ةدفر بجحو ٠ هدعو يس نوحهبحاصل يلزهلا لاق ام

 و ٠ ةسابعلاةلودلا عاجت ةيرومع يفةنخإلا ادن هيدانا لب + لزعتا

 200 هناذا يف هتوص نذؤملا لس هناسحلا تا دب, قوص

 يطقلا ةمجن ىلع حألملا دامتعا ٠ برقلاو
 ”لفاق تنا ىتم يرما محلاهو موتا ينلاه دقو نايس

 ارح هداعبلاب . سيئر مرت (ليعبات مامالا ءاش اذا تلقف

 ٠ ةرتفلا كلت لجا يوطنيو ٠ باس قح كسامتم اناءاهو

 تدرتما جرا تادملا' دصلا سلخ ضرير ةرظنيديسي  رظني و
 "102 ك1 هزل ةرظق سنقل در ريح رودديق يزلابككو لا
 اهلها ىلا تانامالا "يفولا

 يلي انا يذلا زعلاف ءاش ناو .هتوجر دق يذلا برقلاف اش ناف

 لئاوغلا لوغت ىتح ىونلا ديقب 2لزا مل ةبئوُر فاق ينافالاو

 فوج يف بضاغملاو ٠ توباتلا يف ماكلا لولح نادوسلا تالح دَملق

 ريزولالولح لب ال * ةدحولاو ةشحولاو ٠ ةدشلاو قيضلا نيب ٠ توحلا

 ٠ ظيقلا ران ني راننيب ٠ باسحلا موي فقوم يف رفاكلاو ٠ باذعلا رونت يف

 ظيلاراتو
 لهاذ لقعلاو بضلاغامد بيذي رج ظيقلاوتيشلا 0 تيدانف

 لبالبلا ودشتو هيفابصلا بدت _ لهمو ضور نوب ٍيناك ترصف

 قيديملا دي ترصقو ٠ نيمحناا ة ةاع تدل دقو هيلا دكا ميبلاو

 237 هنغض بض أن دقاؤ ٠ دينعلا احلا كلذ نيم ف و ةلازا نع



 نركت ٠ ةكحلاو نيددلا ناسل ناك اك ةغسفلاو معلا ناسل تراص دقذ
 يف مهيلع قحلا هنمرفي ام كلذ نا نوري اوناك نيلوالا نيطاسالا كئلوا
 هقئاقح ىلع فلاختإ الو برغم نع قرشم هيف فلتخ ال يذلا معلا بناج

 بسانتي امم سيل موقلا بادا نم معلا ءارو ام نا اونظو برعملاو مجمالا
 ناك ام ىلا ممرظن اودي ملف مهباسناو كئلوا باسنا نيب ام دعبل مهبادا عم
 أم ةينانويلا لتت ١ ءاغللا حئارق هتغاص امو ءارعشلا نيواود نم ةينانويلا يف

 ام ىئافن اهومرحي ال نا مهنم ةغللا لمّؤم ناكو ةيددنحلاو ةيسرافلا تلان
 يبو فنويسرافلاو نويدنملا عدبأ ام ةنيزب اهونيز 6 اونانويلا عرتخا

 يننا سانال لوقت تئجورتسلا هنع مفرت تيتا ىتح بيغ يف لمؤملا كلذ
 ةليزرتلا يع :رتاااق'سابعلا يب تلحيم ا ل

 نم كياتك لاي ةاوحر١ اهتعشل ا 0 ووبظو اهيلط. زد

 كعبتن نا ىلع نملاعلا مه ثعبي و كبعت ءىناكي ام هب عافتنالاو هيلع

 مداسلاو
 هاجمووهل

 هديع .يدنفا 52 ةايضفلا بحاص ىلا ميهربأ يدنا كلوا ليك

 د ْ ١ ىعما نمو : ليسلسلاو ةنحلا نإب هدعو ند اناو يديس كك قا
 تءطقو ٠روبحلا“تفلستو ٠ رورسلا تاجعت دقو: لياكالاو ةرثنلا قوف هب

 بئاونلا نيبو ينيب ام
 2 - 3 - ”لتذلم ا لان حلا عخ اف هع رت اىذلا (لما | ترش

 لزاف اه انرهذا نه اكل قلت ةكيشما انف خيشلل مك ةيلقو

 قباسلا رصص» يوبدخ ينعي (1)



 ةيرصملارايدلا ينذم هدبع يدنفا دحم خيشلا ةليضفلا بحاص بتك'
 (فطنقملا نع ) - هذايلالا بحاص يناتسللا يدنفا ناماس ىلا

 ف جاجتلاب كتئنهت ةعاس كب سنالا ىلا يئاقدصاو كئاةدصا يناعد

 ىلا ينوعد٠ :كتينسلا نم ةدع هعادباب تا يذلا يبدالا لممملا كلذ

 معلا كف :ثذولاو يالا ي كبااد اذ كركش يف ممم كارتشإلا
 نساحا نم ةيبرعلا كفل هانبا ىلايتدهتل مظنتلا كلاسم رايتخلا يف ءانعلاو
 ن؛رظانلل ةنيز دعي ام ةيرعلا ةعانصلا

 يلا هبنذ منام الول ةوعدلا ةباجا ىلا سانلا عرسا انو

 كراش نا يشيل, نكلو كلب نتنالا كالا ما لالا

 كك

 ار روش نلرلا هارخ ةحبان ةدالبالا همر كلل تن
 ناديم وه اذاف ةمجرتلا باعك باعكلا ١ كلذ ةحارد كتف دا

 اهدئارف تعحو اهدنا ارح تدسف ةينانويلا أهتعيرض ةيرعلا انتغل هيف تذغ

 او اال نم انف بالالا ىلا لمحت اجاذ ا نم _لاخأ ىف انلا تداعو
 لك بغزا نع ىت> برعلا هيف فعض 7 ف سلغلا كلذ لمجا

 ركشلا كل قمن 0 0 ام ضف لفك نع هنت اماشدألا
 ةملث تددس دقف نم هلال كقفو ام ةعل فرعي 0 م لك ىلع

 نونفلا نئافد ىلع ها نورق ةرشع نه يبرعلا ملأ هل تن

 انوزم ناك ام اهم اورثنف هدعب أمو ةرحملا نم ثلاثلا نرقلا يف ةينانويلا

 الو كالا فقال اودي! هدم ناكأ ام ' نئانلا ني اهنم اورو

 اهنابسح يف نكي ل كلذ مهعينصب ةيبرعلا ةغالا تلانو هوبرق الا !ًديعب



 ميركتلاب يراثيا سيلو ٠ رفصالاو ضييبالا هليبس يف صفنتاو ٠ رهوجلا
 ف بابشلا ةعيم ىلع اوعربف يلع اوجرخت ءالضف يتيور نم يلا بحا
 مهعاري ءاكبب فقافالا نوكحضي نيضرالا يف اورشتناو لئاضفلا هوجو

 يذ انالوم انةمعن يلو بحلا قوس يف جهملاو حاورالا يلاوغ نوصخري و
 هديا اجاهنم مقص لك يف رعلل َتافلا مظعالا اناطلس ةلالجلاو ةكوشلا
 را كلذيف 'رمفلا نها .ةماه هي نادرت اجات هماداو رصتلاو هدول هللا

 رصم لك يف رضفلا دونب قوفخو لالجالا
 هيلع مكعضاويال رخا دج ألا يدجينعينولغشنالا م ا يكلع نشف

 قدصل هيتلا يب يهذ اذا و نك يلع لي اذ نمو ٠ ,نيبداتملا داوس

 ةفاصح يف نسلا 1 مهم 1 ناك دقو متجرخ نضع تل

 ام ةكحملا ررغ نم يننوحراطي اوذخاو بدالا نونف يس اوغبنف ٠ لوهكلا

 هعفرب رك "" يرانا مقرب لحي رطاوص خو ءومهناهذا ةزبنوه
 ةحودلا عرف وهوالا ةمابد م .ريصتغإا نب الايض ناك
 حجار نم ينفرطي كيسزلا رئانلا مظانلا ملاعلا عصانلا بسمألا وذ ةم ركلا

 ءافصو هقالخا ةحاج نم ينيريو ينيبج هب قلاتي ام هنهذ فهرمو هلع

 هلثمبف يحاورو يودغ يف مكيلا هب باهولا دمح ىلايب ضني ام هسفن
 عراظنا اوفرصت نا هلا 0 دواف م هركت لك ن ء ةحودنم يل مكلشمو

 يدنع قلخا هيلع مزعلاب كيرا نام 0ك 0 :اين هيلع متدقع اع
 ام مليا اأو فدا ديول ءاحرالا ىف مكي ههارشن هيلا كريم نم

 برالا ىهتنم ءال | الا ليزجو 5 ضيف نم هيقواخم دهعتي

 مو وهيسسم



 دقق دعبو . ركشلا بجاوب مايقلا نم مكلف هايا يناضاقتي رن

 ام يف اومهودت نا ىلا مكب ايذأ لصالا هر منا ل

 0 ”اررخملا ركل ةنودحاالا بيط دالبلا يف مل ءالضف يف هنورت

 ةقاثو ن٠ ريقألا اذه لثم ىلع 0 اكاااناش فد رتافاكع قنودوعتل

 ىرا ال ينال ديعبلا ىدملا اذه ىلا عرزنلا نع ةنعالا نودنت مكلأ يل
 ل تلا (وطادقر ةماكلا هذين | راسم نورك ١ نأ باولصلا كال

 هوجو نوبي مثو مهمايا فئارص ايندلا توط نمممهريغو نيرصاعملا ءايلعلا

 بسحب دقلو ٠ نوديقي اوناك اء ةحاصفلا دوقع نولحنو نودوسي امب ةغالبلا

 يلثمناك نمهنع رصاقتتب مارك اب ي ا مكصاص؛خانا رظنلايوذ نم دقانلا

 مكبدت اماو ٠ نيلوطنملا 0 نكأ مل ناو درا 5

 ةناصرو ركذلا ةهابن ملل نياصعم رومعملا ءاجرا ىلا ”تزربا ين يف ةضافالل
 لدعلا قاتساو هل جاهتبالا ىلا وعر ارق اذ ١ كلذف رثنلاو مظنلا

 در رطل اةفاح ىلا نري تنل انا 1 ايناتو الزع ينعسو#

 هنديد نم كلذ ناك نم نا ىرا الف ٠ اهتدشن اماط ةدئاع اهلا ينبدن

 هنم ىنحب 0 بولا يف سرغ هناب,ة ةرهاجلا ىلا ىوعدلا هئحلت ا

 ىكذاو اهب لمجا وهام يسفنل ريغتا هللا كاعر ينوعدف ٠ ةافاكلا وه اًرمث
 ف كحل د اب مسا ىلا متري ال يل: هناف اهنع راشننالا يف

 د تفلا ريسملاوي ىلا كيسملا فزع مكيتانم هدب يفشنا دقق

 لا نا ني روم امريغ اولعأف اع مازف :مركذب 0 1 00 مكلضف

 بابسابا كئاصتعأوا ؟ادولا !ًذيحلا يايا را انبا ينظاعم نم 17
 سفن هب نئاما ام كلذف ٠ اهرافخا لبق اعاعش سفنل ا ريطا يتلا ما.ذلا



 « هل قيدص ىلا اًباوح يجزايلا يدنفا مدربا خيشلا كك

 صالخالا تاني ءاج لوسر مركاب الهاف زيزملا كباتك ينافاو

 ثيدح نم يلعوللي + انسالا وزد يللا هيل ماهي نايا ةدصم أؤولاو

 يحسج نم لصفم لك يف 'هنذ'ره فتهو يمقس هتعصإ دهش ام قوشلا

 علط اذارديلاو و ممل اذا قريلا هيك دال ءادوغ رم ينركذيو

 لغاوشلا ةبذاجت ن,ه هيف اناام كنع ينادع امناو مم اذا يرمقلاو

 لبالبلا ةرواسمو

 ميقم 00 تالالا تلدبت ىوملا نيت نم_ساقلايف ططباةلايفو

 كا ,نانجلا لغشو نانبلا لغ نم يب ام لعاناو

 اي ابنم نقلا ينه ااهفورد 00 الو ينئطخ ال يدنع

 ىراصقو رايدا ةماضال لد راعش اثري ال ةمالس نم كل ىنت

 نع نأ ىلا قلبصلا لح قبس اج ىلماعت نا كلمرك ىف لومألا

 زيزعب هللا لع كلذ امو 0 رع نايعلاب ينغيو عاّتجالاب هللا

 ليوبلا ةل بامسا ىلا يناملا يدنفا هللادبع بتكو
 «رغنلا ادله. يف اًراكذت 'هل ميقث 'ن' تعمزا ايلا »

 « بترا ناز نع اعد

 عئارلا بدالاب مهنازو لالخلا 1 هلبا مثايحن.ذلا ءالضفلا أبيا

 معاوفطاوعلا كارشاب يداؤفداص ام ؟كلئامش مرك نم "يلا ىرس



 هفم ممم م ممم م مم مم مم هم مع مق مم همم مم ممم ممم همم ممم هم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم "ك5 هجمم م مووم ممم مم ممم همم همم فم همم عمم همم هم مما همم م ممم ع عمم مم عمق همم ممم ممم ممم معمم ةممممو

 . كيف لمالا هبشي ام يقأتف كار ٍئاضيو كدتحم يزاوي أم * امان

 112012 تينا ام الا نم تلتف هللا ديلا اهيإر علا رس
 ادم حبرتل مههلارست مل كناف كلضفبو كب ىلوأ وهام ماركالا نمو

 ارا مابا كلك د للف كيديرم ةداراو برا ةئيشبما ابعت لب ايلاف

 باطت مل ديسلا اهيا كنا ىلع ٠ كيقرافم هاوفا ينوه 5 مهتاومل ىلع

 بع ١ كملف نه فتروراه اعد امايلا هللا كاعد لب كانيعتأ ةماركلا

 كانم نوريسف قالخالا ةثامد ىلع اوعبط 'موقل مهناو * ( عه ص

 هانردق 6 كاضف نورد. سو هانيار 1

 جاتخت ال ابولقو ٠ كاقل ىلا تنح املاط اسوفن كعدونف كاعدّون انثا ريغ

 ىلا اهوعدتو كايقالتف قوشلا كلشي ثيحب اهنم تنا ابولق كاركد ريغب
 لا كتل | كد للا تاكا كا كانت :٠ كليفاتف دارا

 كا تدل يدق ايحاواو راع كلتاضابر كل 17 ٠ كراث ١ كيلع اهب تلد
 تيضقو هزانق كالضفشب تيلعا نطوشرك ١ ذيأ اريخلو اهحاوض وماشلا يف

 * ةااضر ماودو كتكرب اص هون كا 5 هراطوا كملع عساوب

 لطب ادب ناطلسلا ناطلسلا نبا 1 ءالا جوبتلا لول

 انحوي يرام ىليلجلا خب دادي رطب ةطنغ اد هديت

 كاتدايس دلو كتيانع نيعب 0 فنرا ماتحلا يفوجرا ينا 1

 ريفص ف سوي كاسني ال يذلا



 (؟:4) «ننأهت

 هنكلو ' هاجرلا وا ٠١ كل اهنكلو سوفتلا كنلا انيدها وا . ءاوصفلا نسل

 ٠ لضفلا ن٠ كتلزنمب 2 ةلزنم دجن ل انناف٠ كابل“ فرقوم

 انأشناف ٠ كالعل انيق كلخلو هب اناضعللف اهلنا رشا كنكلو

 الف ٠ هيصقتسن ال اننككاو ٠ هيضقن سجاول كاضف-لثب رارقآلا ناو. كا
 هركذل' زابت ييظلا تناو تالذءانل/ ىف ٠ هقصن اللف ”هيصخن اللوم هفلصتن

 . تارا هدير ىذا قاس اراه ىدالاو سطل يس
 ةتايمت' ةجسشاول + "يبا يلو ةالتع اهيل لامع هان ةتنادغنا قي كرار
 ٠ يغلاو ةلالضلا يلوا بولق 0 قرشتف

 تاه: دقو الا كباختلا ىلع مترصانخ دقعت مل اموق كب ءىنهن اننا ريغ

 مهتلاض نكت ملو كنناكم واع ىلع مهيار. عمجاو* كتتبح رثوك نم مهبولف
 راصبا كيلا تحمطف مهاذا يف كبقانم ىدص ددر دقو الا ةدوشنملا

 نا ىلع: نيدلاو ةلملا ةمدخ ىلا لووي املك يف كناش ٠ مهسمتلم تبجاف

 ماملاو هللا نم يحوب الا مهنوؤش ريبدت كب طنب مل « هللا هاقبا » هتظبغ

 نومالا هسدق حور
 لصا مسالا ىنعم ناف ّورغالو « سونامرج » كاعدف نميت دقلو

 ةحودا لب 5 ناصغا اهنم عّرفتن عرولا ةمورا ' هامسم نا ىلع رتل
 كب مهل ل ناتي ءاجرو٠ دادسلا ماج هنن قوف لادبتن ةيادحلا

 ىثقو ممالا هركّذي تهدش يذلا '' كيمس ٠ تارجرلا ثلخملا كفلستاذ
 كاو هليبسس جهنتستو هولتولتنف ٠مقسلا يف هربلا يش سوفنلا يف هبح

 ةديدعلا قل انلابحاص يلع تارطما تاحرف لس رناطرس نارك لي عا 1

 ةريهشلا ( ارم يفرت )



 هداؤف حاتري و مكفافتال هحراوج شعتنتو هرغث رتغي شع ثلاثلا نوال ابايلا

 ةكري رطبلا ديلاقم هيلا اوقلت نا 6 تئايطا نمل

 انتاداس ىلع ءانتلاب همالك مستفال يكتم اصخش 3 ناكول مث

 ةماعلا بادالا ةمدؤ ما اشلاال اندادل لا اومادق منال ٠ ءالضفلا

 الجرو باوصلا مقاوم عقي هنا مايالا تنابا ي 1 اننا دعم ةوئاقاو

 0 ةيبيذهتلا قرطلا عيمجو هينيع ماما ةُماق رصعلا تاجاح ل

 هتما حالفل ناش دج ال ةمالا سئر ن !امي ازيحواهيز أهان هات

 00 نم هموق ةداعسل نعا الو مهسوفن ىل 0 طلاق

 بيد( يف ةعبتملا دعاوقلاو ةيهلالا ةعيرشلا ميسارم لع اهنا دحا ةدرتإ

 ظ .قاذلخالا
 ىتح فا نلت معلا لوطو”نولعلاو لس نا. جملا هللا لاس ماتخلا ينو

 هيلع رارتخالا عوقوو هب نظلا نسح ءيفاكي ام هريبدت تار نم كسسرب

 هس و ها نإ

 يللامثلا سونامرح تارطملا ركذلا بيطلا ةئنهت يف باتكلا عمال
 « بلح يف ةينوراملا ةللا ىلع فقس“ ام »

 «ا١رم5 ةيسا ك "6 يف »

 ليلا يعارلاو للياجلا ديسلا اهيا

 ل انمظتساولف ايادملا لبس تاداعلاهيف تابس مويه
 0 2 امم ما ةلا.نكلو لوا ذفصويفمالكلا انطسب وأ ٠ انك الملا 4



 ف عضاوتلا خسراو مهاياعر حاجنل مثاعرا اج ةداعلا ءالوه رد هللف

 هتلعج نم عيفراايلوسرلا ماقملا اذهل اوقتناو اهقح ةليضفلا اوفو مهنا ءافك
 مهنا هباختنا ىلع مبعامجاب نوكلا اونلاع دقف هئافكا ريخ هلئاشفو هفراعم

 نفل ٠ ماقملا ةهيا ىلا ليما مالظ عرئاصب اونا بجحي الو ةسائرلا دج
 هك لطبق" مهتدايسأ ركشلا مالكبهللا هزعا هتاعبغل ةئنهلا مالك ىتالتي 5

 ةحاشلا هترادحو ةنبلا هزم 7 مهقافتا نا مك مهقافتا هرم

 اردصلا / لههاجلا ءافولاو ةورملا رانم مفا ارلابابلالا ءايضولل او بادالا

 هلوح نمو ينوراملا يكاطنالا يبنركلا ىلع اسلاج ًاكريرطب ءالولا ةحصو
 ديدشلا قا نم هيلع هللا مهنمتنا نم لع ةنامالاب نيفورعملا ةاعرلا كئلوا

 ةلع لك بادالا 2 وشفي ءابو ند ماياعر ةمال لعصرحلاو

  ن[]زقالخالا يب رشثنت

 ةضونللو ردقلا عيفر ماقمل ريتخاهناب بختنملا ديسلا ءىنها نم يردا ام

 ىف رحاف ريمصلا عاد مهتيبلتب نيضتنملا ةكاننلا مأ رجالا رك ءابعب

 ةمدخ يف مهف نيبختنملاو ىلا نيقيرفلا ءينت نا ءاعمج اباك ةفئاطلابو

 وب 8 مم دحاولا سب نوقفاوتم نا حاو نورفاضتم ناوعا هقلخو هللا

 ىلع ماوقلاو هلاجر يف هللا ةنس ٠ رخالا ميري ام دحاولا يربو رخالا

 هربأنم ءابطخو هتعي رش

 انهم ةكيلوناكلا ةحبلا سيئر ناو دال دال اا سل



 هنم ضيف و لدعلا ااا انلكو ايلعلا ةنطلسال ا 1

 ناسل اهحدمب قطني و ٠ رثأملا نسا اهعورفوهزت ةموراو ٠ لضفلارون

 بادالا دراوم أهنم م فراولا اهلظ ةيعرلا لع دتنعو ٠ رثانلاو مظانلا

 ٠ رهدلا نيبج يف ةرغو ٠ رصعلا قنع, يف ةديرف نوكت ىتح ٠ فراعملاو
 ملاقالا كاران هادا الاننو ١ اسئتالاب رادع لارا ا عجل ءاكشمو

 01 اب و ارو صام نفاخ لعادل لطب اهاواإلل لاو الو” ناضمالاو

 و هللا لوحب ؟رومعم لها هلضف

 دشن رماعلا زدلي حرص ىلاو٠ راصبالا هجون ةيناؤعلا ةمالا ةعصاع ىلاف

 ضورفو :راقولاو صواْاو مارتحالا ءارتحالا ءلمب يدؤن ٠ راكفالا لاحر

 :راونالا يبا ىلا ةعارضنا فك" مفرنو رازملا دعب ىلع ولو كيربتلاو ةيدوبعلا
 هليود هتلالج ءىنهن ناب انعتو ناو ٠ نيينائعلا نورعل ةرق هتمشع مدي نا
 لوئسم ريخ وهو ٠ يهذلا

 ج60 نعل

1 
 كي وحلا سراب سايلا ة ةطيع ةمنهت ف 2 هلا يد 0 ديعم خيشلل

 هك ةاللكش لإ للا 4 ءاقنراب ةينو رآملا ةماعلا كريرطب

 امذو ةنس ؟ ك 5 يف

 ولعو لضفلا ف قب رعلا ريحلا اذه سولي بعشلا طاشغا سل

 قرم هيت انما ءدأ الو هترادج ىلع 0 ىكاطنالا ى رسركلا لع ةمطا

 هئافطصا ىلع حالصلاو لاب نيروهشملاةينو راما ةمالا 0 1 0ك
 اراذ اذن ن .سادل انيس ب راألا نم يب ١ نمل افلخ



 ناحصحعلا ظاسب ىلعني رفع ىعرص موصخلا رداغي ٠ نانسلا داح لك حاملا

 ةيلح اهنا اهبف لاقي ام لقا يتلا هتاءارجا نم رك ذا نايتاسع اذامو
 هتلالج هلع وهام ىلع اليد ركذ هىفكف رهدلا ١ ذه ةنحو ةماشو ٠ رصعلا

 ميلا الو هدراش كري ال وهف مزااو ةكملا و فصولا قئافلاكاردالا نم

 ةيعرلا ىما نم رتل" ريغ هك ارئاوب اهاتاو ةسدقألا تلد هد اال
 يمت 3 ىف ارد ملاظملا قرط اكلم .لدشلا :داحب اسنم الل الو انك

 نب رجاهلا ةياعرو عرازلاو حالفلا فاعساو فاستعالا عطقو فاصنالا

 لذبو يماساا رظنلاب مثداداو ءاحنالا عيرتج رم ةسورحلا كلاملا ىلا

 لب ٠ ةصاخلا ةنبزملا نم نيبوكنملا ءارقفلا لعو مهيلع ةلئاطلا تاقفنلا

 ةيلخادو ةيجراخ نيب لئاسملا عيمجي هتطاح١ا ىلع اناهرب كلذب انافك

 ىلع رهسلا يئاد وهف اهاح يف بقاثلا ركقلاو اهيف بيصملا يارلا لاعاو

 اريتفاابلا فرش عك انا رنع هارت ةقراطع 0 نم ةيمحلا ةكلملا لضخ

 اب لدعلاو ةحارلاو نمالاو ةعسلا باوبا اهل عسويو و فانك الا ال دبميو

 ةيعرلاب قفرلا بوجوب رومالا ةالو عيمج ىلا ةيماسلا هرماوا نم هردصب

 هتريغوهتيعر لعهتقفش م. اهماكحا يف ةلادعلا ةنس عابتاو اهنبع ملاظملا عنمو

 امل 0 قداضا| يجو ا لع ةدئازلا

 قاضل اهانعبنت ول يتتارثاملاهذهريغهناطل سنا ظفح انناطلس ةلالجلو

 نع تقاض لب مالفالاو- مسهل وراوساا نود لكلا لالا
 اهدا دش لكشف نيلخلاو ساطرتلا تدكتساو لكسر و حصل(

 نم اهلثب تات مل يتلا خيراتلا فحص ىلاو ٠ اهلضفب دشنملا رهدلا ناسل ىلا

 اتدلاو نينيل انكر هتلالخ اقع لاه نزلا "لان نا !اراستو) ١



 0 كة دع نع مدام ههه هيت م هرمز وم مهم هاه دعم هاه رهام كه إم إنا حزي لو وص أك ء جاه 6 هده هه هاه ل ن6 0 نو 6 كاب اه هن كن هه هاه هت ه2 هن ل اع ءءء د ند

 تمكارتوتاهالا هتمصاق « ماهنسلا دسأب رهدلاهقشر زوهعو ماظعلا ضي
 نيزلت ازا ماكو تارسح عطقتي نا 0 هيلع

 كلت نم منيو ءافشلا قورب تايفشتسملا كلت يف مشي م وأ ت

 نمو ٠ ًامالسو 'درب مارمغلا كلذ نم هضيعيو ءانحلا نمز 2
 ميعن هيلا دوعيو ٠ هدشر هيلا بوف * املعتاو ام لالآللاب نامزلا لمي

 امم هئافص ريهازا قتفتلو ماما رابغ هنع ضفني و .هدغرو نامزلا

 يلو ناسحاب رقي نا هلاح هذه تناك نم ىلع بجاولا نم سيلا :ما5 الا

 هتيانعب .قوطي .نا لجوزع هلل ني بكاوم قزم هم ٠

 رب لب و“ ةفونت برس علق م مظعالا انعوبتم ةلالج ىمح

 اككلسا ىرتف حيسفلاربلا كاذ يف هقلطاو فرطلا نانع خرا مث

 يبت مذهو + فمرعأ نم عارسالا قست تالت“ ةيران هشناواطقو -ةبقو

 قارغلا هامحا حبش تارفز اهناك اناغلا اهنم صاصتي منوع هلل ايم ريغ بن رثقلا

 نم ةوذج اهداقنا ن اك لب قاوشالا نارين هداف يفي عاتلم نينح وا

 رظان ةحل نم عرساب رخا ىلا دلب نم داما ل 1 ناطلس مزح

 ماذتا اهسدنملا تالا ةلالبإل 1 ميزرع "تسلل كاد وسح ول

 قراش لهو قراب حالام -ردصلاتاحفص ىلع اهركذ شفي ركشلاب

 رخت يهوناثدحلاب 0 تاعّردملاو ناسا يراوجلا كلت ىلا : :

 يتلا طلاسملا كلت ىلا لب ٠ بازكلا قشم اهناك تايث هيف كرتتف ٠ بابعل

 دو رم لك »ا و اهيل ناقنلا لعام مفادملا نم 0

 ىدرلا تاز ءارق:فهرم لك تفويسلا نمو ٠١ اوي امدق ةيتاا كلت سم

 و ٠ هدمح قدد وهو بعزلا ءادعالا بولق يف ىقأيو ٠ هدنرف يف



 نوينائعلا اهمأري يتلا٠ ءانغلا سرادملا كلت ضاير ىلا ك ظن قلطا

 ليبسلس نم مهيقسآو : اهرامت عناي نم مهيذغتف ٠ ءاجرالا رئاس نم ةبطاق
 لهجلا ءاضمر مههقلو و ٠ ميطفاا ىلع تادلاولا ونح مهيلع ونحتو :اهراها

 نيجشال نوبشيو نو شنق ميسنلا فرع اهفانك ١ نم مهقشنتو ةحفاللا
 مهماما دبمو ةلاعفلاعئارذلا مهل دعا يذلا مظعالا مهعوبتمةلالجل ركشلاب

 نا دح ىلا بادالاو فراعملا نابلب موقع ىذغو حاحنلاو مدقتلا لبس

 يطخو ٠ مولعلا رامغ» يف مهعم يرجلاو نييبروالا ةارابه نم انكم

 نوردتسي ةعارضلا فك اومفرف ٠ موهفملاو 0
 يكد ءاقبب ٠ ارضخلا اجبدو ةاقرزلا :كمّشس نم ٠ ةاعدلا وح

 مالار هس مهمدقتو مهتحار ىلع رهاسلا مثالومو مهحاجت ةوذجو مثداتعو

 سودكو ٠ ةقفاخ ةيذسلا هتكيرا قوف رصنلا مالعاو ٠ اهرأغص ىلع نونحلا
 ةقسانتم ةقباطتم هلضفو هلدع ىلع تادا,شلاو ٠ هقفاد هز

 هتلالج فطعت يتلا ةرماعلا متايملا كالت يف فرطلا فرط حرس مث
 511 مهعرجو ا نامزأا مهضع نم ةمحر اهنايذب دطوو اهناكرا ماقاف

 فنرا دعب اها نوذوليو اهفانكا ىلا نو اعلي هلكلكب مهيلع خاناو هباص
 ٠ ءاربغلا نود.بوتيو ءاقرزلا نوفحتلي نيدراش ضرالا يف نوبرضي اوناك

 ةسدقملا تاذلا ءاقبب ءاعدلا يف نيقفاخلا لها نوكراشي مهانيار اذا ورغ الف
 نارنن'ا م نادقرفلا فلتئا ام رصنلاو زعلاب ةفوفحم

 ةدشملا ةزيملارودو هلل الج رمأب ا ثمفا ىتلاتايفشتسملا ىلا لم 1

 1 ا مابا طسبنم ءاجرالا حيسف 00 ىرتف /هتاذ نم نايا
 ملا وكشي ليلع نم: مايالا ثدوهظ تنحاو ماقسلا مر 0 نم تأئملا



 سمبثلا روهظ نايمال ةرهاظ تحبصاو ٠ راوغالاو داجنالا يف يداحلا اهركّذب
 + درجي تافهرملا ليلص هربرص يكاجي عاري يا لب ٠ راهنلا ةعئار يف
 ٠ هدادم فب الو ٠ تارينلاّت ا ءارجالا ا دمغ

 ”ةلخو هتبانلا دمختو٠ ل هدمغ ل عجريو ٠ هدانع ىنني

 ةريخلاو ٠ مالكلا بورضب نففتلا نم اوتوا امهم ةبتكلا نا٠ 0

 امل احدق عوضوملا اذه يف الجي نا اوفلكو ٠ ماظنلاو فصرلا ٍبيلاساب
 الو ٠ احبك ريصقتلا حان اوعاطتسا الو اجت اوياصا الو الهسس اوتطو

 مْمبجو اودغو ٠ 2 اهئادبغا (ةضكبا وحوار لب ١ امن اهضاير نم اوقشنت

 هس  تمضو ٠ هديبع اهعفانم تاعش يتلاتاءارجالا كللن اكن حضني

 كلت لب ٠ هدوتب تعفرو ندقلا ناش تلعاو ٠ هديلتو دحلا فراطم اهردص

 بعاوكلاو اهدورو بذع ىتلا لهانملاو ٠ اهدورو تحاف ىتلا ضايرلا

 رالا نئلرغالا لب ءاهديتع اهب لرعتف اهدودق تسبادوااهدوبم ترب ىلا
 ٠ فراولا اهلظب ىرذتساف ١اهرامتلدبتو اهناصغا تّةسو اهقارعا م

 ظ جيدا لادبتسا يف بغرو ٠ فراعملا ليصحت ىلا هسفنن تطسنا ا

 فراطملا زي ءادرلا

 جاربالاو ةختارلا ةقهاشلا داوطالاو ٠ ةخذابلا حورصلا كالت لب

 دتراو ٠ ليثالا اهئوالع باححسلا ميطان يتلا ناينبلا ةمكحلا ناكرالا ةديطولا

 سمخلا كلس يفت من يلا لاوغلا رردلا لب ٠ ليلكو هو اهنع رهدلا فرص

 لاق يف لب :٠ لالا هانا 7 ةديف» لآللا مظن ةنس نيرشعلاو

 ذولي ' هحالتطو» لاكتلا ماقو ٠ هحابصمو ىدحلا ساربنو ٠ هحاشوو مولعلا

 1 الدلك كردي ال :ناىلع- لبنلا وذ اهد.ثرتسي و لضفلا ولوا اهب



 1 فرشا ةيلاع ةيبار ىلع يملا ريهشلا زدلي نصت: ةلداتا لج كلا

 1 نيماقإا اذه نارظانلل 6 دقل ىتح روةسوبلاو ةناتسالا

 لك ةدادم ةسدنملا ييدبلا ءاجرالاا

 جازملا يبصع نوللا رم ارظنااداح متالملا ليمج ةماقلا طسوتم ”هتلالحو

 ربظت هثيدحوهسابأ نوب هدادج اماسحدلأةل ةئيوأي ١ يعل ابوثيدتري

 لئاسم يف رظنيل !دج اركاب ضني وهو هقوذ فطلو هلشبعم ةطاسإ
 هيدي نيبو هرظن تحت رمي الا :يش يرجي ال ثيي دالبلا لاغشاو ةلودلا
 َةِو دالبلا نوؤش يف مهعم لوادتإل هلاجر ضعب هيلا عدتسي ا[

 ام لع فقو ىتم هالا ةذساا.هتدارا ردصت الو هيلا ةعوفرملا تاعورشلا رما

 سايس هنال هب قلعتي ام لك, شيجلاب ماهالا ريك هتظعو ٠ روض امونطب
 هتادعم دادعاو هسبالمب ,ءانتعالا نعرتفي الوهف ةلودلا ىح يعاحو كاملا

 حالصاو ةيعرلا ةحار ىلا لووي ام لك نع نبع ةفرط ىضاغتي الو هددعو

 اهنوؤش
 هسه ةرثاد قمار نه ةرطقو .هبقانم يطق نم دعنم ضرب اذه

 ةغالبلا رامغم يف يرجلا هءلق دّوعت بتاكب انل نف هتلالج تاءارجا اما
 لجخي ام اهسئارع نم انيلا فزي ةعاربلاو ةحاصفلا م يف ضوخلا ناو

 هنحو نسح لكيو“ رهدلا اذهرحن هب نادزي ام اهررد نم انداقيو ردبلا

 - نا للا نيك" قييتو نيمللا لي يتلا اهرثام ىلا انيدهي لب 'رصعلا اذه

 ٠ ءاةنملا ن هزعال كلذ نا ٠ ءاكذ نب 0 ءايض نم درسا

 . تال ياو ءارضخلا 11 ىلع م "بد نم ا فوفو

 لقد :راع ملا يف حالملا اسب مرت يلا ٠ ةباو ا ا رثاملا كلت له ءيشب ملت

 يلام : ١



 03030 همم ل همهم همم همم م همم همم همهم همهم ممم ممم ووو و ومم هدمت ةكممو و و ممو و وججممم هك مومو وم مهموم هموم هوم مم همم وم ةعمع وو هه هموم عمو جف هموم ممم م مقفل همم عع مسموم

 تملسو اهديلاقب ةسايسلا هيلا تقلا نم اذه انرصع لاجر راب اك فاران

 اهنيصت يس داجاو اهيوقت يف عدباو اهريس مكحاف اهمامز ةسائرلا هيلا
 تالكشملا ضفو ةرهازلا ةلادعلاو ةرهابلا ةكحلاب دالبلا ساسو اهميظعتو

 ناكف يعاتملا ففنخو بعاصملا نّوهو تابقعلا لهشو تالضعملا لحو

 نيزتت لب ٠ هلاعفا ةنسلالا لّقنت نم ىرحاو هلاعا ميراتلا ظفحي نم قحا

 انالوم ةلالج ةينائعلا ةمالا نكر هماياب دالبلا رهزتو هماكحاب سورطلا
 : هلحم ىلعاو هلظ هللا مادا مظعالا اخ ديجلا دبع يزاغلا تاطلسلا

 نوكسلاوقلقدالبلا داعو برطضم كما لبحو ىمظعلا ةفالخلا يلو دف
 :كقياام ةمملا لئاسملاو ةلشدملا تالوكشلل نين اهب. فحت رفان دكلملا نم

 روغالاا ريدق' اهات "(درانشل !ءار زول انمي دتو اتوهنه ١ رئاخ كلرلملا لمع هدنع

 هسفنب اهدهعتي ماسلا لماوع لمعاو هثاك ذو لذه كتل 1 هك

 اهاجر شهداو قرشااو برغلا لها لوقع زيح ىتح هلقعب اهسراعو
 لعج لب زيزعلا لانملا اذهب فتكي ملو دملا كلذ دنع فقي مو اهتساسو

 قباستلو اهتفلاح ىلع لودلا تفاهتل ةيماس ةلزخمو عيفر ماقم يف ةنطلسلا

 اتدهاعم ىلا كلاملا

 دحاو يف ملاعلا ممجي نا ركتتسمب هللا لع امو

 نوثالثلاو سماخلا نا ديجلا دبع ناطلسل نب اناخ ديما دبعناطلسلا وهو

 الوت نيذلا نيطالسلا نم نوزشملاو 0 ل !ناظالس م
 ةخسا ليليا ١ يف دلو ةينيطن طسقلا حوتف 75 007 ١ ةفالخلا دئسم

 م١ يف ةئاهاشلا ةدسلا لع ساجو ةرهتلل ١؟5 ةنسل قفاوملا

 ناكوص ىلع ضبق نا دعبو ةيريش 1؟5* ةنسل قفاوملا 85 ماع با



 ل مخاط ممل ممم ل 0 م ف هوو همم ع همام هم طنا ماو اوو عووم موامجا 1 اسال فات

 كردي الوخلا باقع نم عنما داتوالاو ناكرالا .ةديطو.داعلا ةعفر

 اقام سلم ]سلا ظااط مضعالا بارغلا كردي نا دعب الا اهوأش

 ابماهنم الع هتمظع ةلاتساو هتلالج ىضر لعلوصملا بلطت اهنم لك
 بييترتلاو ماظنلا يفمقرالا ماقملا تغلب يتلا تاوقلا نم يناثعلا لالحلاتحت

 بيردتلاو ةوقلا تاجرد نم ىعسالا جوالاو
 ىطخن الث هراثا دماحو .هدماخم راثاب ماملالا يعدن الو كلذ لوق

 تلصو امو هئاسحاو :هنساحم ىلا عملت اذنكلو ةباضالاةاندسعت.ةح نم

 هتلالج هب تاخت امو ةنس نيرشعلاو سحننا يف هتاةارجا نم انيديا هيلا

 لوقنف هخمرات نم ءىشب م باكل ميغ نع

 رخالاضعبلا لعرشللا دارفا ضعب ضعب غفرت نا ىلاعت كارل اك

 ةفيرشلا ايازملا .هذه مهيف ترفوت نمو ٠ ريبدتلاو مزحلاو لدعلاو ةركحلاب

 ناطلسلا باا مث مهتعشا تطسناو مثرون ثبناو مهلصاو مهعرف اكزو

 ةكحلا نم هللا .مثتا اه كلذل مهحالصل سانلا نيب مكحملاو ايندلا يف
 .نريعتلاو ثفلا نيب نوقرفي اهب حالصو لمعو ريبدت لك سار يف' يتلا

 باحر طسبتو ةيعرلا مهلظ ين حاترت يتح لدعلاوروجلاو حيبقلاو نسحلاو

 اوهن*و ىلضفلا اذه اوتؤا لاجر نامز لك يف .غبن دقو زعلاو ةحارلاو نمالا

 سانلا .-سرذتساو مهناطلس يوقو مجرما. مظعو مترك ذ زاطف ةبحلا هذه

 اًرثاو ىنفي ال اركذ خي راتلا ممل ظفحرو هدجحو مهتبيا يف كلاذ دازف مهلظب

 ناكف مهاب نم مكمانما ليا ضيعرمص انامل ملاعق مارك ذ ناك ثليحي ىلا الل
 امنيحت يف اودازو هوحلصاف اهرما اولوت موق ةلود لكلو لاجر رصع لكك
 اوحلصاو اهيلع اودازف مثراْثا اوعبتتو مهططخ ىلع اوزاس موق مثدعب او



 الئوم الو همده الا العم الو ٠ هيغراو هلزا الا اززعتم الو ٠ همق الا

 1ر٠ تفداص يتلا هتيعرب ةمحر هتايح يف لاطاو ٠ هلطصاو هحابا الا

 ثرول ام ٠ هتاود مايا ىلع تضم يفثلا ةنبم نيرشعلاو سجنا ينريخلا

 رصع يف هتمكح ضاير نم تنجو هحاضيا نع رصحلاو ةسيملا ناسللا

 يف ميرت ذنم يذلا ٠ هحاصفا ىلع هللا قلخ عصفا ىوقي ال ام هتلالج
 لمعاو ٠ راظنالا اهاوحا يف لاجا ٠ رانملا ةيلاعلا ةيناثملا ةنطلسلاريرس

 لصاوتملا يعسلا راهنلا ضايب و ليللا داوس همهالعاج راكقالا اهنًأش ةعفريف
 اف ٠ امنارمعراهزال عئارذلا دادعاو اهناكرا ءاولو اهناكم ءالعا ليبس يف

 مدقنال ةقيرط رصبا الو ١اهافاو ىتح اريخ اهءارو مسنت ةليسو ىلع ىتبأ

 كالامملاو ةيينسلا ةنطاسلا ءاحما لك يف مولعلا راونا تقرشا ىتح اهادعت الا

 اهراثد مجتلاو اهراعش لالحلاو ندمتلا ةيولا ترشو ٠ ةيناهاشلا ةسورحلا

 نم سوفنلا تقافاو ٠ اهلاةع نم مولع تطشنو بادالا قوس تجارو

 نم الع ةعا نيب ةتاثاسحلا" نم هثي اب اهيذغي :هلمظع تالف © اهدأقر

 18 00 ٠ :ةعرلا رف ناظلسلاو ناطلشلاب عاق ةعرلا نا هتلالج
 | ةيناقاخلاةمهلا كلت متاتن ىمرملا ديعبلا ماتهالاو ليوطلا دجلا كلذ

 اجلا كولا , ارم ءاننلا ف ثيذتسا ”ةلاح يف داللا تراَصَو

 ةكح انتل 0 الا يثامو اباضفب يفادلاو ساقلا فرتعاو

 بهاوملا يماسلا ناظلسلا انالوم

 ديع يفرودصلا تحرتشلاو سوفنلا تجننو روغنلا تمستبا ٠ لجا
 حاباو "ةحارلا لبس 'ةمالل دهم نادعب يذلا ناشلا يبعلا انالوم سولج

 ةسورحلا دالبلا لجل يمايسلا ةلودلا ماقم زي زعت يلا دمع نارمعلا دراوم مل



 مظعالا انالومو انديس ةرضح سوال يضفلا ديعلا يف لاملا ناسل ةديرجل

 ةينائعلا ةكي رالا ىلع يناثلا ناخ ديلا دبع ناطاسلا

 ١ » قفاوم 11م ىلوالا ىدابح ا, ةديرجلا خيرات ١ لوليا 15٠١«

 نييناثعلا .:راسل

 بهاذلاو عزانملا فالتخا ىلع ةبطاق نياؤعلا انيار اذا عدب ال

 مهتعوديعلا اذهب لافت>الل ةيقحأ مهفطاعم زهت براشملاو مجانملا نيابتو
 غو نوصلخم ديبع الا ث ناف ديرف دع لك غوص ىلا ةيناهعلا ةعماجلا
 لد نارا علاطم ا يف موي الا وه ناو نونافتم مهناطلس بح

 مفر نم لب ٠ امثلا ةنطلسلا ةورذ منستو ٠ ىمظعلا ةفالخلا ةكيرا ىلع

 ثداوحلا عفاد نم لب ٠ عاعسو هرون نيقفاحلا يف ضافو ٠ عفتراف هردق هلل

 انالومو انديس ٠ راصمالا لهاوع اهوأش كردي ال ةيلاع ةمهيرادقالاو

 يزاغلا ناطلسلا ةفيلخلا

 هلونو ٠ هديبع نيينائعلا فاش هب زعاو هرورسم هلامأ خولي هسفنو هروصنم

 ارابج الو ٠ همزه الا أشيج مل عدي ال ىتح ٠ هدوصقم ةياغ ءادعالا نم



 ني ان (؟10)

 عومدلا فرذن ال نا انعسي لهو ١ دمالا ةليوطلاباعتالا نمانتحاصم ليبس

 ءارو انع ىراوتي نا كشوا دقو٠ 6 الب امسجمهارن نثو ةريزغ ةئيخ

 هيفيفور”ريسي نمز مكشيب يلىقب دة لوقيهلاناسلو فيثكلا سمرا باح

 تاذ ةعيبلا هذه ربنم ىلع ابيطخ كتيب تق دقف دعب نم ينورت المن ًالبلق
 قوفنم ةرم رخال «ظعافنالا اما١ ىوقتلاو ةليضفلا ىلع مكضرحا رارملا

 < لطاب ملاعلا يف اكو ليطابالا لطاب » ناسل ريب اًقطان تيملا ةبترم
 لئاز ةلاممال ميعن ٌلكو - ”لطاب هللاالخام ءيش لك الأ

 نورئاصمكا ارتلعاو اديدق كلا اوركذا ٠ هوسنت الوكلذ اوركذداف
 حلب هلا هالمنام يار اني لل نيس لات الا

 انا ك5 انفو اس امنا ذب أننا اسأل اهيا لجا

 ترا ايات ردن نانا ىلا ادلب ادق يلا ئانكلا تع
 ةريغلاو ٠ لبنلاو عرولاو ٠ لضفلاو ملعلا ركح ذ ام لجالا ديسلاو رويغلا
 كيني و ٠ كاوأم ةنجلا لمجي نا تومي ال يذلا ىلا نيلئاس٠ طاشنلاو

 117 كاسل ةلئاعلا كلاطاوا ليوطلا كفا نع هال داتا
 دقو رو كشم ان رع تينع دقق, نيل اسلا ةاعرال هينعا ىذلا انيملا

 يراقلا قرع ةلابقفلو © كيرنملا وكل ”كيرانسخلا للف :كيلع افوسُأم
 بالاو دنسلا ديسلا انيف تنك كال تاريسملاو“ عومدلا كعيشتف
 ةاعدمو انرف عضوم تنك كنا“ كئارقزلاو دينلاب كعدونو - قيفقلا

 ٠ راصبالا نع كمسج بجتحا ناو بولقلا يف اروصم حربت نلف اندم

 بقاعت ام ليج دعب اليج نورباغلا هد دري رهدلا ىلع قاب ديملا كركذو

 ناديدجلا ًركو ناولملا
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 ىلع سانلا بولق ههركتو هبح ىلع تعقجا دق كلذلو - ىنسحلاب ةثيسلا
 شرعلا هصالخا ديدشو هثيعبات قدصبو ٠ مهتادبص نءابتو مهلحن فالتخا

 ىتلا ةيناطلسلا ةيلعلا ةرضحلا تافطعتل اربظم اًدغ ىمسالا يناهاشلا

 ١ ةيلسأأ اهعن نم ريغكي هع -يم-حا

 ماقملا انعسي ال ريثك ءيش ةيدالا هتافص نم ركذلاب قرح وه امو
 ةناتاا ةقثلا نم هللا همر هيلع ا هنم ءيزتحا ىن : كيب فاد

 عيمج يف ةينادممتلا ةيانعلاىلا نأطي ناكق ٠ لجو زعل لعلاكتالا نسحو
 ىعتلادلا ةيمظلاةليضفل اءذهيفهيماسي اناسنايانرعتارالثو٠.هماهموهروما

 بهذي الو ال شهدي ال ماج اماه تاململادنعهارن انك كلذ ٠ هناما ةناتم

 ريغ ةدوبعملا كمل لب * هدوهج ءالبلا هنم غلبي الا. اعاقتخ هلق

 سفن ةرع' يف انيضتمورراقو ينلاسدو ناك" اك بادو: لهو الو 5

 جرح الو امنع ثدخ هسا ىنناو همالك ةب وذعو هترضاحم فطل اما

 هفرع نمم دحا مكنيب دجوي ال هناب لثامالا روضحلا اهيا قثاو اناو
 ىثخا لب :ةغلابملاو ةالاغملاب هفصو يف ينيمري نا عيطتسي ةفرعملا قح

 فصولاو بجاولا حدملانم هقح هتيفوت يف يريصقل ىلع ٍينومولت نأ قحي
 ,ى.ةدصب فارتعالا ىلايفومتأجْللا متلعف اذاف ٠ هايازمو هرث ام رئاسلإ لماشلا
 عزجلاو ميلالا نزلا نم هيف انا ام هجو نم يسفنل رذعلا سالاو مكلاقم

 ءاكرش هيف يل متنا يذلا ميسجلا
 وهو هيف انابصم لوه ني اعونو هلعانزح اندشفإ طال الا فنكو

 فيك ٠ رثاملا لرمجو عابطلا مركو قالخالا نساحم نم تفصو اه ىلع
 نفيزفاع انو ءاربلا هلئاضفو ءابضربلا هيذايا ني ركاذ نيعاتلم نيف اهبدت آل
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 شاملا طبار ةمملا عيفر ًايعز ارعاضا من 000 دنعةديدسلا

 7 كينبرهل دييشي :ملعلاو ةياردلا' حجار ٠ عارذلا بحر ١ ارويص

 و ةيريخل اهتاعورشمانب رد كاك تيرا بيرغلاو ايلا

 0 وهصل انتابثمت ان الو زلوم اهيلعإ لد ف مودأم ةياترومش ا تاكو ريم

 نعرطادلل نيلغب :ناك عب ٠ ءدملاو ةعدكسسلاب اهتفازا هنا سمو ٠ لك اشللو

 كلت الو ٠ ةلذق لك املا كلت نكت موهياعميض الو هلكمه اللابلا يلاخ هيلا

 أعوبساو ' موي دعب 1 اهنفاطشملا لمح ذيربلا ناك دف ةريسي تابوعصلا

 ل١ ةنس نيثالثو ثالث ىدم يف ةريثكلا هتيكربرطب ءاحنا نم هرخا دعب

 قطني موي هعمسن و ٠مزعلا روتفو رجلا هيلعىلوتسا الو ٠ للم اهيف هذخأي
 البو هل ماو ملا يعاودمقافت عم لاحلا كلت نم رمذتلاو ىوكشلاب

 ”ةيطاقأ قالا بعت! سيئرلاو- ايلعلا هعسساتر يبس هانا

 رقارك عوبلم لكل تكي ٠٠١ مويا لك سؤ مهبتاو
 ناميالا رشن عمج ةسردم نم لذ هنال ٠ هيف ةحاشم الف مجارلاهلع اماو

 ةغبلبلا تاظعلانم هيقلي ناك امكلذلعانلدي و٠ ةنفسلفلا يف ةمألعت 0

 هنوك ىلا ريشي امم عانقالا ةوقو دادسلا نم 00 يف؛ناك امو

 زامعالا دح غلابلا زاجيالا يهف هلق ةيزم اما ٠ نهذلا بقاث اريك افوسليف

 , مات حوضوو ءالج ىلع
 مالا الا نع هياعتو ةيتاذلا ضارغالا نع هتهازن دحا هيف هلرعي امو

 قتحلا' نعا هنم دعبا الو٠ ءيسملا نع اقص هنم عرسا نكي ملف ٠ ةيناسفنلا

 ةلاسملا ةطخ يف ةدحاو ةطخ ىلع همايا عبمج يف ىرج دقو ٠ تارتلاو

 لباقي و ىذقلا ىلع يني. !ديبلا ناخب الو“ عيبجا نساحيو لكلا عداوي
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 دش دقو: ةيلاعلا بتارملا مهحاجن لضفب اوقر نممريثك دع ايف غبنو
 سرادمىرخا تاهج يف ًاشناو٠ ةرضاحلا هذه يف ةروهشملا هتسردم اهدعب

 تايثفلاو نايتفلا ةئادتافيقنتل ةيئادتبا ةديدع

 نايا ىلا ةجايلا ال '!ًرفاوا ةدهادياعملاو نشاعكلا) 1 رم دقو
 نم ةسداسلا ةلحرملا يف يتلا م .اشروا 5 هحرأا امك اهب كار

 6 "الام كرابملا 0 دم يف لذب دقو - نلصلا لحارم

 ديحلا ماقملا اذه هتفئاطل زرحي نا يف ةبغر هكالما ضعب عيب ىلا ه هرطضا

 - نارا اننا درارت ةملتم ,ةسينك ىلا هئرانعب "لوح يذلا

 ةلظهابلاةليلجلا تاعورشملا كلت لع مدقي ناك هنا هايشالا بع نمو ٠ مركلا
 ينريتقتلاو داصتقالا ديدش ”ارن انككلذلو ٠ ديلا تاذليلقوهو تاقفنلا

 ةحاصملا بنج يف هيدي نيب ام لذب يف هنم ةبغر هتايصوصخو هتشيعم

 انو زرحم مانالا' نيب "لق ةملمو رك دن. ةديت يو“ ةماعلا
 تاعورشملاكلتب مايقلا نم نحت ةلصاوتملاهيعاسمو هداصتقا لضفبو

 ل ير كير الا حرر كال ا رح مفي ردا ةيضشلا

 كلذ 55 يف مل اقلب ناو هللاو 100 لبق نم نأك يذلا ئررطلا

 ياك ذا لع ليلد ١ ذه ينو ٠ مكادل ١ .ديدشلا ءانعلاو يصاولا دهجلا نم

 رخدي الو: ةةلبقتسلاو ةرضاحلا اهنوؤش يف مته ابيرا اةيفش أبا هتفئاطل

 نيعمجا هيلب انيار اذا بجعن ال كلذلو -اهمدقتو اهحاجن ليس يف أعسو

 اوعاضا مهنال الح ءالبو ميلا اباصم هودعو هتافو ما اوربكا دق
 اوعاضا با "ياو ابا هتافوي

 هريبادت ىلا اوددّدساو نيزتعمهب اورخافاملاط ازويغ نا اوعاضا لجا



 نييبات يف ةيقزاللا ةففام١ سيئر دقعم سوناءرج نارطملا ليللا ديسال

 كيلوثاكلا مورلا كريرط: فشوي سوي روغيرغ ركذلا بيطلا

 «ا49ةالزومت ١4 يف 2 000 هزانج ةلفح يف اهاقلا »

 ٠ ماقملا اذهلثم يف مالكلا يلع بأ اذا عدب الو“ لوقا اميردادم

 ال ءاكحلاو حونلاو ٠ تارابعلا ماجتسنا ال تاربعلا مجم هب قيلي ”ماقموبف

 رابعتسالا ماقملا اذهلاَقش لاقم ماقملكلناك اذاف ؛ 0

 لامها نم ىنوا هلاح حرش يف دجي ال ىلتبملا نزلا نال٠ تارفزلا ديعصتو ,

 دق نكو . داههسم ليوط باطخ نع تنغا ةدحاو ةعمد 0

 21 رمل ا ينس
 "1 للا راحل ربحو ناش | عفرما اندئتع نيأت 0 08

 مكبولق نيزحت الو ٠ ةلذان يعف مكتاربع لازختسا يمالكب لواحا ال يا ريغ
 07 د دق اهناع تالاثلا تم هيك مدا اللا : ةتكم ةنيزح يف
 هذه نال ٠ ملعلا مج باغو : ل 00 لفرز للا دوط كادر لرغنلا

 بودنلا ردق ةلالجو يطخلا ةماسج ىلع تلدناو اهللاثماو تاراعتسالا

 اذه ليصفت يف ةبغر عماسلا سفن يف يقبتو :ًاثيش عانتالا يف يدجت ال

 لاننا كاذ تار ناعلإلا
 هرثاهو ةروربملا هلاعا ضعب ركَذ ىلع ين ١ نا هنيبأت يف نذا يبس

 هلا 1 ىلا كلل ىف ناسملا هافس ناك 11 ثدح اموةزوككلا
 ةديدشلا ةيانعلاو ةلئاطلا لاومالا اهنيسحت يف هلذبو ةكريرطإلا ةسردملا
 ٠ بوص ىلك نمةئلطلا اهمأو ماعلا دهام ربشا نم تحضا ىتح ةلصاوتملا
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 كبدنلا# نيمار هس ١ انبالايب تنك كلا بسلا هابجالا
 مالقا كيثرتلو ٠ هريسا اي قدصلا كيلع جنيلوهريما اين عرابلا ملقلا
 ءارغاا لئامشلاو ةفصارلا بادالا منو كتدقف ةعراب تاياورو كتاكت

 ءاسمو حابص لك يف الياخو اهبحاص ىلع
 لوحا ال يناب هلالا اهسن ١ كتشحويو هللا اههحر كاشبرغب مسقا ياو

 كايذب امايقو ضرالا ينرثا ديلختو:لبع هايج نننهيلهانالثك دهاعت'ع

 كنا امميف كرا لع شيلات صفنو كتايح لبح هيف تمرصيزلا مسقلا

 , مويلا دلاج : هل لوقي كلاح ناسلو دلاخلا لمعلا ةمهم هقلاع لع تحرطو
 لالا فساك هكر يذلا ننيزيملا اذه كلل رظيسو للاخ نم تنك نا

 ماع يف اهرشنيو كمالقارطاقم نم نزتخا ٠٠ وكلاعا روطسم نم ىخام

 كناوا لبق قولختو كلامزل اًقباس كنا ىلع ةئبثم مالقالا
 كئاخا قومي موقي مر كدقفب هخانج صق يذلا كوخا اما

 لك ننغلا لع ريطلا د ا ىلع حان ام كيثريو كدهعو
 ىابك انس أ اداه دقريو كماظع ناج ىلا هماظع عمجت نا لأ حابص

 ديعبب كلذ ىلع دمالا امو كمانم لثم مانم

 دقف اهلل ام تيبحا نمدمف لع ةربغو "نزح سانلا نود ييلخ

 8 ةكاب لك مل ينوفج أك توما يعومد جلت



 « ليلخ هيخا نيبات فن شي واحلا: يدنفا بيجنل »

 « ةعاارأا ةنسلا ايرثلا نع

 ظ : تيبلا اذهب الهتسم لاق
 دادنالا عم هتينفا كتيلايف م م 1

 نيت يف ا امنا 0

 ينب ةنكسم ىلع كلتو كناسلب 20 ٠ ءالعلاو 1 ايفو ٠ هادعبلاو

 هاا نم لكطا 06 دوكشملا تالليوأ م . ةأسأبلا يوذ نه اندلا

 مىفارعالا بيط ىف ةيولع ةمسن ابو +. بفاصوالا يف اكلم اي كب»يفاكو
 0000 ءاطفلا ايصن ةللبشلا كيدام رعب شعل الاب تفاح ام
 ٠ ةناساالا 4 ينب ةرصنل ناو 00 ةيدالا مولعلا ليبس ف داهملل ا

 نا مقلا ةمي 2 كتامع م هين باداللا ةييصأ كدقفب ةبصألا نا

 لعليلد دادملا 0 نا ااا دا
 مسالا حا دقني تعحت ةعاربلا ناو اهي ود زعا تلكذ ذق ةفاصعلا نا

 نم يتب ام ةيناسنالا ككبتاو بادالا ىللخ اي بادالا ككبتلف اهينب

 ةيقب عمدلا
 مايالا كلذ ةحصب تضقو افلاس كدّف بنانكلا رعشا أ

 مالقالا تفسو كيلع 1 اههحو ىئاىصلا تدوس كاذلذ

 مساولا كملعب تنك كاف حورلا ليلخ اي ةيلاعلا ممملا ككبتل

 ككبلوأ ةورملا كيكبتل امامه امهش رعيلا نم عسوا ناك يذلا كردصو



 ىراوت دقوتاربعلاب كربقتيقس الو لباذلا كبابش نصغ نم تدهاش

 كاون موي دمرت لف دلارع لاطكت ينبع تلا ؛لداالا كماعارلا
 نمت فاو مدا اهدري كتايح 50 كلت عدوتسا 1 ل ينذا كلر

 كلذ فاعضا اهتنرحا دوف" كوخ رست ي دع كاوا, كلتاع تا

 ءامذلاون 5 ناي لبالا 1 كد ضيفو
 ينارا اه قلاخلا عنص ةمظع كلذب تفرع دقف 0 7
 00 يف ناسنالا نوكي فيك تفرعو قئالحلا دارفايف تازوتملا
 مقالا اان هناك السا نع ا 0

 مظنيو ارمحخ مالقالا رصعت فك تفرعو كار "1

 فيكو نايبلاويناعملاناسرنل ظافلالا دايج ونمت 5تفرع اردظفالا
 تف 1 نانذالا ىلع اريط سرطلا ىلع هلاخخ ىتح !ديرغت لقلاريرص ع
 اسوس طاخللو ادردس ككاو كد راسل ا

 0 قوف تنا لب غلابا الو كيف كلذ لك تفرع لجا اعيطم
 دب الا لايخلا دفن لدا رعاقلا | تنك دلت فرعا أمم رثك ١ كفو

 0 داصتو

 نو ماضل فاق ما 0 مالكلاو كتيار دقلو

 بدت ةايخالا ىلإ تبارو ١ "بط ٍظاكع يف 4 0 ر

 ببسي ةميتبلا يفمفقملا نباو 1 نيب موي ةزع ريكا
 - هةفرع 1غ لا ةفضو امو موق اي هتفص هذه

 ا



 ااع ناك مارت ءا م "اه ىجري ال يذلا ءادلاب كالتاف ءاودالا نم

 خج تحت ًاسالتخا كسلتخاف ماحتقا لك دري اقاطن كلوح نيبحلا نم نا
 "د اف فلا بابشلا كاد لع اطنع فك نئاخلا يدرلل اي * مالظلا

 عيفرل ماقملا ك اذ لعلاطتساو هادراف فيرشلا لكيملا كاذ ل

 عيا * هسافنا دمحاف بيحرلاردصلا كلذ نم م كحتساو هساسا ضوقف

 يطا رهو هيف ىوث ريك ياو . انوناخإ وحن هتملظيف علط نر يئاربقلا

 هيف نيبلا بشنا يذلا زيزعلا لحارأا نم نوعيشملا ملعأ هاك
 تا هربق هوعدوا يذلا م ركلايواثلا نم ربقلا لعنوفقاولا ملعأ  هَرفظ

 ديس ليتر انا 0 نم هيكبت ينلا نويعلا

 ىلع اياوتسم ناك يذلا تولعلا ريما لب ااهيئارم ١ نمريماوةغاللاتادا داس نم

 لالزأا ءاملا ىروع ير هلظاقلا تنك"ايزلا ره لحارلا نا اهئاوها ةنعا

 مالفالا هكييذلاوع لعارلا نا .لالحلا رحسلا لمف لفته ناعم تناكو

 انااا عدي داق «ىنكو الادلا نيفتوع لجحارلا نا افساو ةَقخ

 اذا عدب الو برعلا ناسلب قطن نم لك لبنيرطقلا ءابدا بيجن ايكاكب
 ةراخو هنت ناونع تنك دقو بدالا ليورظ دادجلاب كيلع تحفتا

 كل هطخا ايف مويلا ملا فاضح ذا عدب ل 0 1 لماحو

 ءاكبلاوحونلا نميبلق قحيفال نكلو كقحضعب كيفأل ال ءاثرلا نم
 داّوفل ىسا تباج ةينق 1 اينما كل ا نال

 داكألا 0 رم ول م ا راق
 اك ميبلا سذاك ١1 نول. رمالإلا كاذن كنييو ينيب نكي 1 ت "-- ظ
 امل رتاسح ىتجمم تعطقن الو ءاشحالا يعاد نجلا لئاس يفارا



 « ٠ ةءمو 0 ااا ا هع و معو ع ومم مو عزوف معمم عمعم عموم وو معمم ممم ع ومعمف معمم رعععملمعممم

 عيدرلا للا ٠ ةيفاس مئاضنو 'ةقكلاض ميلامت الا هرتز امو ينادلاو يصاقلا

 سفن وخا ىتح هتايح مددقو يملالا هملعم لاثم ىلع هبيلص لمح يذلا
 ءافعَضلا سوفن هب تباط يذلا ريبكلا ٠ :ةيرشبلا ليبس يف ةيحض اهنم
 هكدوم كربطخو ةلاللجا ةابكلا هل تنجنا يذلا دغازلا ٠ ناكادلاو
 نيطالسلا هردق قح هتردقو كؤولملا هما يف تسفانتو ءاظعلاو رباكالا

 لوسرو ريخلا ريشب بوعشلا هب تقرعو امنقر "لاحم زابتعالا نم هتلحاف

 ترقاو ةديدسلا هئارال تعاضتاو هتك تيحأو هلاش ترك اف.مالسلا
 تعمجاؤ ميعنلا لبس رشبلا يدييل هاشلا راد ىتا ناسنا ةروصب كالم هنا

 « بهاذملاو للملا عيمج نم بولقلا همارتحاو هبح ىلع
 - ل

ّ 
 « دادحلا بيت زييشلا نيبان يف سيكرس يدنفا انحويل »

 م لوألا ةيسلا بترلايشلا :نغاو

 21و قمن نالا ٍتنااعيح هفيرشلا بيجن حوراي و كيلع ”مالس

 ما نزلا ميا دكئاللل نيمظنت نائملا سدازف قرا يف تنك

 تاك عا ”كرهزلا يرادلا هذه ندب نائيضت ءاضنلالاع يف ”ةحياس 0
 يققنلت ثبح اللا ماع يف واروتلاالاع.يف ر ترتاك رف ءاوملا يف 1
 نهسيجناي كيلع مالس + .هانفلا ملاع نم لامتنالا دعب .ةدااخ ير
 موي ءائصلاو سنالا عسيشو ةغاصدو م ور عدو يفو رويدص

 موي كرثا ىلع هحور يضو تديضق موي ىم ا هيلعىضُمي داكو كيش
 كبيصن ايف لوذبم رع امهمغاود لكنا نينلا اذه فرع ىرتا * تيضم
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 ايندلاو نيدلا لجر ةسايسلاو معلا لجر ىوقللاو ةليضفلا لجر ةبحاو

 ةيناسنالل ةماع .ةراسخ ربتعي دخولا لجْزلا !ذمه.لثم دقق نا لوقي الو

 « ارظ ةيعاّجالا ةئيهلاو نارمعلاو
 ريصتلا : ٠

 ءاش امنكب اءاطم ةطاسلا ذفان ناك هدي نم ينمزلا مكحلا لاوز عم»

 الو مكحلا ريغ ملكتي ناك امو يار هل ضقاني الو مكح هلدو الرمأو

 هيف تغطرصع يف ةسدقملا هتايح تناك ٠ ةقيقحلاو باوصلا ريغ يئتري
 - ةرفللا .ةلارعا نم فخن و كلذ نما عززت لك, فرطعتلاو ل

 بارطضالا حايرا ةزعزو فيجارالا دوعر فصق نيب يغب لب هيدهلطضمو

 ال دنب ورهقل ال ةيار بياصلا نا هدكأتل شأجلا نكاس عورلا ئداه
 ةسينكلا قب نع ةرغسم تامزالا كلت تجرفناو هيناما تققحتف رسكي
 ةنين اطلاو نمالا ةرئاد نمض اهطتلس يف

 حابصم ناك لب طقف كيلوثاكلل ابا نكي ل ليلجلا خيشلا كلذ »

 : ةركشلا ليد ميج هنم ريثتست نمآو ملسردبو هلك ملاءلل دشرو ةياده

 ”الماع ناك هنال سانلا لكى ع ايلا اباصمهتسادق دف نك كلذ لجالو
 « عيمللا ةحارا ايهومع امداخو ماعلا ملسلا يف

 : حابصملا

 تآللم يذلا ايندلا لجر.ةفيرشلا ةروصلا هذهب مازكلا ءارقلا فرع
 ررخ قحلا داهجلا دهاج يذلا ناكحرافلا نيملا ايلا هتانسح

 نيلي ودل 1 قافلا خبفلا ٠ فقول جرحا رم ةسنقللا هيلا
 هريئزب سنا يذلا ميظعلا دسالا ٠ هيناسأالا خور ايحاو ةسينكلا



 :اززالا
 كولملا ةعجافلا ةبيصملاو ةلئاملا ةلزانلا هذحلااًمسأ ماعلا ىواست »

 بوجو يف حئاصنلاو تاداشرالا نيعم بوضنو مالسلا كالم دقفل اونزح
 يف روهملا نم متريذحتو ةميوقلا ةداجلا ىلا بوعشلا ةيادهو ةطلسلا مارتحا

 اتعسحلا :طسايو اهلا تلولن ايرعرج ةيسسملا ةنايايلو ١ رواش ع
 ةكلدوس مفارلا ةزانسخ 'تقبلت ةييوعتلاو ١ اهران يلعمو اهماكرا دطومو

 اهتلاح :ريسحت ىلا ةيدؤملا قرطلاب ريشملاو اهل ةمحرلا بلطب يروبجلا
 ةيرشبلا ةفلالا نوناق ناسلاو ةيقيقحلا ةيرحلا ملاعم عضا اولا

 رصعلا سهششو رهدلا اذه ةميئثي فصو يف لوقن نااناسع اذام »

 رصنو ةرهابلا هتمكحي مايالا روج ىلع رهظتسا نم ايندلا ةتكلو كلفلا ةردا
 لهاك نا نود ارط كولملا ىض 1 ةيملسلا هريبادت نسحي ةسركلا

 اوقناستق مهبولق نم ميمصلا يف لحو هبا ةلوكوملا نامالا دئاقع مالثثاب

 (فسا رطفنملا يوبالا هباقل ةيزعت ريخ كلذ ناك همارتحاو هلالجا ىلا

 ءركبا ةسيكلا انا شعب لال ىلع
 :ةضورلا
 يف سانلا نم هاوس نع هب زاتما ام نايو هتسادق نيبئات انئش اذا »

 ةمورألا انتجاح كردن نا نود ةديعب هياغ ىلا مالكلا انب ىداّترصعلا اذه

 أم ةروص لجاب اهب نيبّتيف ميظعلا لحارلا ةأيح ةمجرت 0 يفتكت اننكلو
 يف هنمرنلا عمجا الق يتلا ةديدعلا تافصلا نمرك ذا ديعسلا ةيلع نآك

 0000 نسا

 اع ءرأأا فشي لهو »
 ص

 || تك

 مالسلا لجر 5 لج رأا اذه ةأرح 2 رأت



 فارتعالا نوضفريرشلا نم نييالم دوجو ا هلئاضفو هفطأو هتعدب

 فاصوالا نم ناكيتاهلا يشل امب رقي الا دحاو مهنيبس لذ ةيحورلا هتطلسب
 لوقت نا انل قح اذلو تاموكملا ءاسئؤرو كولملاب ةريدجلا ءارغلا بقانملاو

 ةئيللا هي ينلالا ماظنلا ديمو رصعلا لجر مويلا بدني هلكجلاعلا ناب

 ةيناسن الا مداخو.ةيعاّتجالا
 قافتاو اهوقط فالتخا ىلع ةيكيلوثاكلا سئانكلا هيكبت مويلا »

 ماقو اهسوقط هتايح في ددش يلا ةيقرشلا .فئاوطعلا هيكبت ٠ اهتديقع

 ةلعاج ٠ ع ةلشف يكلمك قللت عيسوتو اهرانم مفرو اهتازايتما زي زعتب

 قطبت يتلا لاعالا نم تللذ يع, ىلا 00 لك ىلع بهاوملاو تافطعتلا نم

 اهيلبو اهئاسور بولق يف رعستو ةيقرشلا فئاوطلاب هتيانعو هتم* مظعب

 هدقف ىلع ةرسحلا تاو

 اهريغو ةيمور يف ملعلا هاو رشنف ةسينكلا يف فراعملا ززع دقو »

 ةيلعلا تايعجلاو تايدتنملاو لفاحلا ماقاو ةريهش سرادم ةدع أشنا ثيح

 كيف ىري ةيمور روز. نم ناذ اهدادعت نود 1 قيضي يا ةيدالاو

 ثلاثلا نوال لضفب ةقطانلا ةديجلا راثالا هذه ن أرثا اهئايحا نم يح

 ةيس نخل درو م هن اشنا ردو رع

 اكلي نم ذب يذلا كا تلال ا عي رتاس
 فلا ٠+ ىلا اهبتك ددع غلبا يتلا ةناكيتافلا ةبتكلاو ملاءافحأتم عدباو

 مويلاىتح ميدقلا ذب 0 رمركلا كوكص نمضتن ىرخا ةيئكمو دل

 _- 0000 ءاشنا 0 كيلوثاكلا هضيرحتو ةعابطلا نف هزي زعتو

 )»“ تافللا 18 ةيحدلا 'ىدانلا نشل ةيدالاو ة ةيلعلا
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 فالتخا يلع ءالغعلا نيعا يف مظعلا خبشلا ناكيتافلا نم ينن »

 ةسيلا ناكرا دطومرشع ثلاثا نوال اإل ركل دعسلا للاو يهاذم
 ءاظملا دفاوت ليلدب ماولا لع ضرحلاو مالسلا ىلا يعادلاو ةكيلوثاكلا

 اوب رعا ام يف مهقافتاو هتحص لالتعا ءانثا يف مهقلقو هتايح يف هيسرك ىلا

 هناشل ماتهالا رم ةديدعلا مهلئاسر يف هلع

 رومعملا ءاطظع ري رسلا ىلع هدوعق يف ضنا نا دعب هيراب يعاد ىب »
 يف ةيظعلا هلاعا رثا هلايح في ىريل الا فعضلا نم هلان امو هل اماتها
 ةيقربلا لا لئاسرلب ثعب الا ضرالا يف ميظع قبي لذا كلاملا ٠ اما
 لياز ٠ هيلب نع ”الضف ىناجالا بولق نم هتلزنم رظنيو هلال امذلعتما

 يف هريمضو هرمع نم نيعستلاو ةثلأثلا يف ايندلا لب ناكيتافلا هتسادق

 لاسن ٠ اهعوضوم فالتخا ىلع هتابجاو بناج نم ءيش هقلقي ال ةحار
 رول فلخ هريخ نوكي نم ىلا ةيادحلاهرابحالو ىولسلا يكيلوثاكلا 1

 هيفن ال انئاف ميظعلا لجرلا اذه ايازمنابب يف مالكلا لطن عمو ٠

 ٠٠ ٠ اهيلع هلاعا ريدقت يف دمتعن نا انب ىلوالاف نيبأتلا نم هقح

 مالسلاو ةنيكسلا هتيربح مايا في هتسادق ةكح تجتنا دقو »

 « هتملكز يزعتو ناكيتافلا ناش ةعفرو يلوسرلا يسرك لالجالاو

 : لاودحالا

 رك

 داللاو كا 01 هل آملا 7 ١ نأ ١ هأ ممالا ما مارتحأب نع 0(

 : 1 كم
 نون كد اوناكفر 8 حالا مامأي كرا *| | ناكي 1 ماقم 5 1 ءانت جك 501



 )00 ا 0 لاا ءرع و مومو مم وم مم هم مع معمم عزم مم ءع عمم معقم عم مع رع م مع ع عع مف معمم همم ممم همم ممم ممم عموم عمم وممم عمم ممم معمم ممم ممول مل لل مع ممم

 « ةديدعلا هلاضفاو ديعسلا هركذ
 : ةحدملا

 شرع ىلع ماق نا دعب لاعالاومايالا نم اةولمم [
 دلع ادخل هتسدك .اهئانثا يف مدخ ةنس نيرشعو 5 من يو

 رابتعا ىلع اًرئاح هللا همحر ناك دقو اليبس كلذ ىلا عاطتسإ ام اهززعو

 نم ماري ام ةياغ ىلع تناك للملاو ممالا عينج عم هتالصو ءارمالاو كولملا

 ءالولاو وتلا
 يظعلا لجرلا اذه صخشب تدقق ةيرغلا ةسنكلا نا كش الو »

 لقا هتمبم نم كرتي مل دقفلا ناب ىزعتت اهنا ريغ اعينم ًانصحو ايوق انكر

 هلعف ميظتسي ام لك اهريخو هتسنك لدس يف لعف هناو هاضق الا بجاو

 راثالا نسحاب ةدولملا هليوطلا هتب ربحةدم يف
 ةسدئكلا لع نيو ميه ناضحا يف هسفن بتري نا هللا 0 «

 « مالسلاوةبحلا قيرط يفهراثا ينلقيو هلاونم ىلع جسني اص فلخب ةيبرغلا

 : نانبل

 ةينمزلا ةطلسلا عازتنا دعب ريطخلا بصنملا اذه ىلوت اباب لواوه »
 جرحلا .فقوملا اذه يفرظنلاوعسو ةشايسلا يف ةراهملا نم ىدباف هدي نم
 عمجا ماعلا رابتعا هل بجوا ام

 دقو لهاستلاو ةنيالملاب رومالا ذخاو لكلا ةملاسم هتطخ تناكوأ»
 نا ىتح هتقداصم لع هل ةيداعملا لودلا نم ريثك لمح هلهاست ةحيت تناك

 كيرلا لوح رح تلح ناكتانلا» امل اًريفس تنبع ةساورلا
10 »6 
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 «ةرطاربمالاو كولملا .عمجا كلذلو ةيناسنالا لعو بدالا ىلع ةراسخ دعي

 هم نع راسفتسالا ىلع مظعالا ناطاسلا انالوم ةلالج مهتمدقم يفو
 نفوتلا هلا وجرنو هتافوب يكل اوثاكلا ملاعلا يزعتف اقيارت ناك اذن ذنع

 بادصاو ةيلاسنالاو مالمسلا راصنا نم هلككاشأ لعوه نم باختنال

 ةلدتنملا ةتباشلا

 ةريل فالا ةسمخ ىوس هيلع فوسأللا ابابلا اذه دنع سلو »
 ' ديريوهو هليوي مايا ثح مداقتلا و ابادحلا نم هاتا ام لك و هثرول كرت

 ٠١ ٠ يوابابلا ينركلا يفا'ناكيافال هكرت كنرف نؤللما 8 لع
 : هال

 ث.> راصمالاو راطقالا عيمج يف فسا ةنر لالا هديل ناك نق

 لئاضفلا عمجتسا يذلا مظعلا لجرلا اذه بقانم راكفالا نم ىجمتال
 بادالاو فراعملاومولعلابزاتماو ةيمانلا ةيسايسلاكرادملاو ةيماسلا ةيحورلا

 ليجريو ةحاصف ةنيتاللا ةغللا يف هرعش ةغالبب ىراجو

 هرصع يف ناك رشع ثلاثلا نوال ابابلا نا ةفاك سانلا فرع دقو »
 فِ دهجلا لذب الاط ةياودلا تارباخلا يف نيعرابلا نييسايسلا مظعا نم
 ماعلا ريخلا ةبحتو مالسلا 0

 كال رياطا ماع نيرشعو ةسخر تا ىلا
 مزعلا تايثو لادتعالاو 0 كا تلال

 قوفي نيللا نم ءاشغب هرار صا بوجحملا عطاق اهلا يارلاو لاعالا يف مزحلاو

 ف لا 00 ذوقن ا مال ديشو ةمارصو ةدش لك كاع

 خيرانلا ردص يف ةيبهذفرحاب شقنب ديلا لاعالا هذه. وةيلاخارصعالا



 « ردع كالا رد [الا انا 4 رولا كتارا ضعي

 : :تارمشلا تلاق

 مل مهسانجا فالتخا ىلع كولملا ماها عوضو.رشع ثلاثلا نوال ناك

 كسرت" هقربلا ”لئاسزلا درت تناكذو مائولاو ماللسلا بح نم هيلع نآك

 ير فا لإ نانو لل نك كلذك و ةكبص نع يش و نانا ل

 كالتالى و اييلطح راك ةطط كلوناكلا نئارطلا تربكأو عيمجلا

 هلم ميظع ىلع اطالخ نهرب ةنس ؟7 يوابابلا يسركلا لع سلج »

 ال لولا نواعم رزلا تلكم قلتو ماعلا سلا ناكرا كر

 7 ا الرا طا دصو ا ةنازمل اهسالا ةطلدلا رغ رك 2

 يتاا ةسيفنلا فحتلاو ايادحلابو ةقادصلا كللتب رخافي ناك ىتح مظعالا

 ار درطفا ع هدرا نظام وكم اسد
 « نارودلا

 ةيم-رلا هغ توريب

 مالسلل اعاد ناك هنال ميظ» : و 1 ةبروا يف هيطخل 5

 ين اهاكأشم لحيو تافالتخالا يف لودلا نيب اصي مائولاو ريخلل ابحم

 بناج لعوهو ٠ رشع عساتلا نرقلا تاواباب مظعا نم ناك دقو ثاململا

 هدّقفف نونفلاو مولعلا رثكأب ماملا هلو تاغل رشع فرعي عالطالا نم ييظع



 صز 2١ ريصم

 دكوبو مالظلاو ويرمز ند اضن يف 0 رامثال اوتارايسلا يهتف

 ىلع منيف 'انيلأ لط دلو رتل تان نلف -

 ودّ الو كو الو فتك كاذ وكفر قبطملاهشحبو :اييا

 ابلاع ىلع ادادح دا اوسلا فحتلت اهنكلو فول الل اهنولب ءاقر ولاة

 سمرلا ةماظ لثم ىلا ابنم هتواف جلشلا نم نفك تقتل دقوا نسمالاو

 سعت ةباحتالو يفتي وع هل نوكي تاك راج 0

 عالق ءارطا ةكرج كارو قر ل قفدتي 0 الو

 ردصم سمج م ىبرلاو داهولا ىلع ةمسن يرجت الو 2 الو لاعت

 يم سمشلاف ميرلا تبه اذاف مئاق لكك ةايحلا ماوقو_ملاوعلا يف ةكرملا
 يف ماها رشتنا اذاو "بدت يتلايهثسمشلاف مه كايف اذان بل

 يتلا يثسمشلاو الأ رمهتت ينلا يهفثوبفلاترههنا اذاو . رشننت يتلا
 ضايرلا.ين رهزت ىلا يشثو رابطالا يف درغت ىتاايثو رامنالا ينيرجت

 حور يش سمشلاف ةاجلا ىطو ضايفلا يف 0 يتلا قو

 اهداجا شعت نا لاحت ةدشفالا تتاماذاو, هدو

 اهكردا ءاهسلا نارين نم ,ةوذج لواب تسيل سمشلا نا مرج ال
 مويلا هعضومو هناكم ىلع نومدقتملا صن من نم 8 ءافلطإالا و ركل

 اناو لاحيف ”يثرم ريغوهو هدوجو لعلئالدلاتلد ام اهنم لب لاخ

 اهئجافي ا اذا اهاوس كردا ام |مكردي نأ 1 الف موي ا هذه نم للسعال

 يف ماود ال هناف اهاهتنم لمه ضرالا يف انركحذ ام لثم نم ةىجاغم

 تسد مطءاعبلا امو, نيح نك واو سالم لوا 1 كل
 نيملاعلا ثراو يوكو هوامسأ



 2460 0506 هوو وم مم م حم مم هم وعم عم ومص مم مع نعمه مومو هموم مم ع مم ممم م سم هه مخ ممم

 يا كلذ دعب هسفنتي الف اهءاوه ب هرشلل و مرمملا نم اهنطاب ينام

 ىلع ناريطلا ين هحانج هيلع دمتعي ام حانج وذ ا ناويحالو

 درجت ىتحو داترم لشو هيف قبب مل ىتح رمقلا يف كلذ لثم نم مت ام دح
 رج هبلع تبنيال !دماه ارفق حبصا ىتحو داك وا هئاوه بوث نم

 نم لاخ وهو ضرالا ءاوه تبول لب رشب الو ةباد هيف سفنتي الو
 ثيحولا ههجو نم ءايحالا ضبقناو !ديمحت اهحطس دربلا دم ءاملا راخب
 ىلاوت لع .اًعيض داذز.. . ميطابسب لازبسال مث ,ادومع سسيشلا .عامش مش

 جولشلا اهنفدتف سغسلاو دربلاب مهنم ةريشع رخا تومت نا ىلا

 مدا ىلع ةاضقلا دي طختو يفالتلا موي ىلا اهمبر فشكتت ال ثيح
 يفابلا يلا نام ضرالا

 ةأاضفلا يف ةحياسلا مارجالا نم مرج ضرالا مدصب مل اذا اذهو

 ببتلت وا ءاوملا ىف رحملا هايم ىثتو قئالخلاو ةينبالا نمابيلع امرياطتيف

 تاينذملا دحا اهقاليوا ءامهنلا زوج ٠ يف ارشتنم ايد دوعتف !لمجي
 نم هكرعأ نعاهبلع ثعبي وا ٠ ءاعلا كلام انلفديام كزاستلا نم اهنرطمف

 بلقي لئاه لازاز اهيف ثدحيوا ءايحالل التاق امس اها وهدب ريصي
 نادلبلا ضاقنا تحت اه* ايحا ن نفديو ارفق اهم در اهرب

 ران نم 3 يف اههطس قرغي ام اهنطاب نم رجفيو راحلا جل يفوا

 هللاو قالطالا ىلع اهنم#يشعقي ال نازاج ناو عوقولا زئاج اهاكس داوح
 قاسملا لاو هنذاجاللا رعا عقب ال هناخعس هدابع فاو

 مالس دين ”ةربهنكلو ارب اهلت بقتف علا مرت اذل اذهو

 عد



 عم امل ف همم ممم وم معمم معمم دمع مدعم دعم عمم دعم ومو وعو ههمممم مم عفف زووم وو وم مججم عمم ممم لموت عم مممفو ع وممت ةقمم م عمم ممم معمم م هع ممم مم ممم

 « ضيا هل »

 « ىلوالا ةئملا ءايغلا نع »

 00 داس او نوكلا يلماع نيبتانئاكلا لاوحا بلقتت

 نم تاقولخلا يف هللا ة دس دانخجاو يملا نه دوجوم لك ىلع ا

 4 راوطان اًوصلاق ئاقد ىلا ريثالا تارذنمو . ناويحلا ةمروىلا مديتلا

 ىثالتتو روصلا ل حمضت اماو لالحمضاو دوجوو لالحناو دقع نيب

 لاح ىف يثالنلاالضرعي الو مّرذ اهنم بهذت الةيقاب ةدأملاو لاكشالا

 هيلع لمتشيو رهاوجلا نم اهيدا فلي امو ضرالا يف كلذربتعاو
 ناويحلاو ءارحصلا 0 نم هيلع شعيب امو رصانعلا نم اهّوِج

 ةاساس كانه دجت ءاوملاو ءاملا يتجل يف حباسلاو ارك ىلع حراسلا

 أهلوا ىلع اهرخا دتري ىّتح ضعب 7 امضعب لوحتإو اهلغساب اهالءالصتي
 حايرلاو .فراوجلا لويسلاب اهوزغت ةعيبطلل ةضرع اهسفن ضرالا ىرت لب
 اهروذص عدصت يتلا لزالزلاو اهروهث مجا يتلا جاومالاو فساونلا

 لابجلا هيف نلمخل  موي قل نا ىلا. راينا لقلا قامت امايلعةفاع

 ال ىتح ضرالا هجو لحسن هايملا لازت ال مث زاحلا كرد يف بسرتو

 اهسلعس داعنادقو ةيحبان لك نمءاملا طهر تحلو ةاماللو 201 هيو
 اهتاخ لئاوا يف تناك اي تداعف ءاملا حطس ءاوتساك ءامل تحت ايوتسم

 نمالق ا ءاوملاو ّربلا يملاع نمالخ دق رئاب نوكو ىماغ#ا
 ءاملا ملاع الا ا ةايحلا تاوذ

 دومح د عب هوان لدق و مرحلاب كلذ لبق ضرالا بصت 7 م اذا اذه

 نع د *+



 مايالا لوطو لوصفلاو قطانملا نيبعت يف ىتش ليصافتو ثحابم كلذ ىلع
 نءكانه ءايحالا ةلاحو دربلاو حلا يف توافنلا نم كلذ بتي امو اهرصقو

 نا ىلا عضولا اذه ىلع ةب رتملا لاوحالا نم كلذريغ ىلا ناومحلاوتانلا

 معزف ةليوطلا هتابقارم ةحينن 185١ ةنس يفايلاطيالا يكلفلا يلراباشنلعا

 لود ةنارود قادتكاووا ةجوبلا رولا هتان لع رودي ال رايسلا اذه نا

 هيلعو صرالا عمرمقلا لاخي دج ىلع هيحفص دحا اهيلا هحوي سلا

 جاو دعوا قل او نما شلا ةنيلال دلل اضرمأ يفعل يع ووك

 مهنم قيققتلاو دصالا ؟ ةوواعم ىلإ نيكلفلل ةاعدم كلذ ناك ٠ ةكو

 ىلع عامجالا مقي م نالا ىلاو هعزان نم تو لوكألا يلكفلا قفاو نم

 محل ثبث ام لع رايسلا اذه ناو ب الو ةفماغلا ةلئسملا هذه يف يأر

 لا كحك نا رض حبس فيطلا «0 ةدهاشملاب

 حطس نعال وجلا اذه ا ندملسلا هسا ناك رع : مويغلاو ةرالاب

 نا ىلا بيرلا باجحي 0 قبس رمالا اذه نذ ذميحو ٠ رايسلا

 متي ال كلذ كفل هع عاشر و" ةييناككللا ةرعتلالا ب كاتعام كتلاغلت

 م هللاو نيتسنا نم فولا قالا

 « يرعشلا مسقلا ررغلا يلاجمنم لوالا رجلا يف هبلطاف رعش ةرهزلا فصو اما »

 همس موه



 9 هه دو و م همم م ممم ممم هم هو مومو همم ممم و ممم مو ع هم مم عمو هم مف وم ومع معمم مم هم ف مممم و مع مم ل ممم ممم م ممم هم ممم ممم م مم ع مم فقم وم مع مو مم ع مف هال هموم همم م ممممم ممم مو م ومم ممم عمممم

 هتفرعم ن ا عب كلذ اومدختساو اًديدم انمز قيمت

 داكي ال نامللاو ضايبلا ديدش رايسلا اذه رهاظ نا كلذو ٠ نيقي ىلع

 مارجالا نم هريغ فال دودحلا ةصاو هش ه.ف ربظت الو لظ هيلع ودبي

 داوسلا . نم غيت هحطس لع هسبرب أهم ردحاو لك ناف انلوح ةكرمتملا

 كد لقا هروح ىلع مرجلا كرختاذاف رمقلا هجو ىلع هارن : يزلاو 16

 ىتح ىرخالا ةيحانلا نم دوعي مث مرجلا ءارو ىن# ىتح هعضومنم داوسلا

 هنمو ابكالفا حوطس ىلع اهرواحم ىلرم اوفرعو ةرايسلا يف ةيمويلا ةرودلا
 رن ودضإرلا 5 دقو 2 ةرود ةسفن لعرودي ال رمقلا ف ب

 ىيلفلا كلذ ىناع نمو ةبرقملا تالالا تعرتخا ذنم ةرهزلا يف كلذب

 هقاري يقبف اهحطس لع وهنا نم يس هل ربظ ةيقارملا دهج دعب هنأو ينيساك

 6-3 ىف سمالا نم ةعاسأا لثم يف ربظي 0 0 هدجوف ةهددعتم مايا ىلع

 ١ هو ةعاس ا يف اه سفن ىلع رودت امناب مخ هل لثق ديهز قرف ىلع لوالا

 هيف رظنف كلذ قيقحت هدعب ءايعلا عبتت مث : 135 ةنسا كلذو ةقدد

 جرف تاقالس ا دام " هيف ةرود مه امل ىمدحاف ببي يات

 0000 نم دوصرلا تع ا ةققد ؟؟ و ةعاس + ةرود لكل

 ةفل وم نك اي ناب كعب دئنحو ةليلَق ناوث قرف لعاب راقتم 9

 بم. نركب ةسمقلا اهتنس ناو ةيمحتلا ةنسلا ولا ما مرر

 ينكاب ,هلعجن جوربلا ةرئاد لطلا علالا رودروح اوبقار م 0 ٠

 انو هرأس عا ىلع انام وهو "هو هذدعب ءاج نمم هريغهلعجو ' ,7



 همم ةووم مم ممم م وم همم وم مج م م م90 0 0م من6 مم همم همع مع و ممم عم همم م مص م ممم ماو عم هعأ هوم مم هوم هم مع م وم عمم مر و مموم مومو وو وو ومو ومو وو معد ع» 05 ةممممم ووو وو ممم همم مم ممم مف معمم

 تاراقالا 1. هنن امري نيعبس وف امنه لك يفوق نيترع ةدود لك
 ماربتلا ةمدسو ءاسم مجن رهشا ةعبس انل ربهظتو هدعب رخالا فصنلاو

 حابص
 ىندالا نارتقالا يف اهناف ابنك كلينيف ضرالا نع اهدعب اماو

 ليم |[... 6.6 وحن دعبت ىلعالا ينو ليم -بوم م... وحن دعبت

 نيب نوكي الف سمشلاو ضرالا نيب نوكت لوالا عضولا يف اهنا كلذو

 لركت يناثلا, فو. نيكلملا نيب ةلصافلا :ةقلطنملا ضرع الا اهتني و: ضرالا

 ةقطنملا ضرع مع اهكلف نظف ةفانش اهنيواشبب .:: روكي سمشلا ءاوؤ

 10 نوب نوكفا كاد نابع لورا اهطق كامو 00

 اهنصن اهنم انيلا هجوملا 01 يا قاحلا يف نوكت ىلوالا لاحلا يف
 رذئبح رهاظلا اهرطق نا الا اردب نوكت ةيناثلا لاحلا يفو اهارن دل -

 اهلا لا يف شو هيلع نوكي ام سدس نم لأ 0 نا نكماول

 0 نيتلالا نيتاهرواج امم يش يف نكي ال أاهرون مظعم ناف كلذلو

 ابرغ وا اقرش سمشلا نع اهدعب يا ابنيابت غاب اذا هيلع نوكت امرونا
 516 ذئتيحو أموي 5 ةدم هدعب وأ ىندالا 0 لبق كللذو 5 :

 دقف كاذك تناك ىتمو عد | لاله اهناك نوكتف اهصرق غبر اهنم رونملا

 نيب اهف فلتذ كلذ نا الا هيلا ةراشالا تقبس [5 راهنلا نابا يف ىرت

 سملاب تارقالا ىلا نيس يلا, لك يف دوعت فاو ايكلف ليم هبت ةنسو ةئس
 نم تارود نس تقا دق: نوكت ذئنيح اهنال ءامسلا نم هسفن عضوملا يف

 دعوملا يف هيلع تناك ام لثم ىلا ضرالا نم اهتيئور دوعتف ةيئزملا اهتار ود
 قباسلا



 اهبرغ نمزربتف سمشلا ماما نمرق ىتح تعفترا 5 لزنتف دوعت كلذ

 مثكلذك قرشلا يف رمتستو حابص مجن نوكتف يقرشلا قفالا يف اهلبق رهظتو

 رج لهو يبرغلا قفالا يف سمشلا ءارو نم زربتف دوعت
 انهتاذيب ةئيضف رغبت ةياييلبلا نمناهناوخا هيك اين ةرعزلا كناكو

 تباوثلا موجنلا رئاس دح يف مدنع تناكف اهرظنم يف اريغت ١ اوربي 1 مهخال

 نرقلا .لاجر نم روهشملا يذلا سكب وك كلذ يف مهفلاخ نم لواو

 تارايسلا ناب مزج يسوحلطبلا ماظنلا ةئوه كد مل هنا رششع سداسلا

 ايار رثلا نم اغلا 0 اماناو نضرالاك ةنللطا كلنا" قرت نا يف

 اذ رمالا ناكوت هنا هئلع نفليفإف نست ميتا نس
 م !كورمقلا هجواك ةفاتخم هجواب دراطعو ةرهزلا نم لكر هظي نا مزال

 هقةح ىتح الباب هلوق قب يسحلا قيرطلا ٠ _:رم كلذ ىلع ناهربلا هءعسي

 ههجوام لوا هناف ١1٠١ ةنس فقرلل هعارتخا ١ دعب يلاثلا نرقلا يف ياليلاغ

 اردبلا ىلا لالملا نموت كىزر: لك ايف هل تر ظنا عر

 يرق ابكافو نضزالا دبه نموالال ىبقا نسشلا, نا ةرهزلا دفا اها

 اهترود ملت هو 7٠٠58 ديزت الهتي-كيلها نال ةماتلا ةرادتسالا نم

 رع اهنم مويلا يف عطقلا فصنو ربشا ةميس وا ع ؟؟ < يف سمشلا 0

 الاد الق نضوالا نم هعرسأ يعف ةيناثلا ف ادا ؟١وأليه 5٠

 برغلا نم ناهحت' اهاتلكذا ١ اهريسم يف ةرهزال ةعياتم ضرالا تناك امل هنا

 رشع ةعسن وا موي 584 دمب الا اهترود تمتا اهارن ال نا مزل قرشلا ىلا
 ةسخ ون ىنخت اهنا ربغ أعم ةرهزلاو ضرالا يناس عومجم يثو فصنو ارهش
 5 أهم نرش اهمال سمتشلا ةعشات ةيحتم اهيف نكت ةدل هده نهم رهشأ



 ابيلا ”نولفن ؛+ زوجصدلا لايذا تحت اهينهروبظ :نيقر اذا :قئاؤملا راكمالا

 يف ةوظحلاو ماهلالا يف ةريخلا اهنستشلو . رودصلا تانونكمب اهنفشاكي

 ضردالا' نيب رفاستو ٠ .ءاضفلا قرت يلاما مانالا نم نش نمىنيع

 ؛ لافإلا ةةنريو_ ٠ ةنغرلا (ةرارح نين... لاكتاللا 'اةنين |ط اهناكم 'لزنتف ءامسلاو

 دج كج

 0 2م 1 5 | : 3 :

 ىرحاف ةداسلاب يرح: مج رمقلاو ندععلا كعب 3 اذا هنا مرح الإ

 اهينادي الائامش نهافصاو رون بك اوكلا مظعا اهنا امل ةرهزلا كلذب موج

 بنك نع اهب البوق اذا امهنا ديب ةيناهلا ىرعشلاو يرتشملا الا كلذ يف
 رابح رت اههاف اهزون: مظسم دنع ايس الو اهعاست قلت امهئاهبتشسك"

 الل ىج اميدق نموا ممأ م اهدع دقو . ءامسلا نك 2 سمتلاو

 اهتاروطسم هي ارثا ةدابعلا كلتل دحت الا ةمآ خيرات يف ثمين داكت

 كديعم ان نلكأو برعلا اهديع نو اهريغو ليثاقو لكلام نم اهتافلخمو

 تبني ثبلو كاحضلا ايما لع هان روهشلل نادءغرصق وهو خلا ءاعتصب

 نافع نب نازنع همده ىتح اهل ةدابع

 قاهك عل, ةعرسل ةلابسبل مفرغ نكيرك نواب ككلشا الو تعيلاو

 شو 0 ةامسلا نم دحأو موب ف نيعوبسأ تالف ثلث ا اهنا تي امكلق

 اذا اهمال ندعنخلا نه اهمضول 5 حابص مج 538 ا مجن 0 نوكت

 مجن تناكق يبرغلا قفالا يف اهييخ» دعب تربظ سمشلا قرش ىلا تناك

 انعاقترا مظعم غلي ىد م كعب اموي 2 9 1 الوا ربظت شو م

 دعو تاوادن عدا ىلع ديزي ف قفالا فوذ تع ذكنيحو ةحرد 2



 ه0 هدوم همم هممع همم وم هممم مم هم م ممم هه ومص م هوم وصوم نو ممم نو دمع هم ممم ومو و و ووو هيوم د حمم جم جرم جوجو وو مومو حوحو ومو وه وح م موف م مو ممم حور همم م مومو وصمم هوصمم هم ممم

 0 لازال اي عايز عيب لع ءدب رابجلا مضوو لاهل لسناو

 جرضم وهاذاف همبس خيرا قلطاو .ءارذملا داؤف هل قففف هع كاملا
 ةنساو اًقيربواضيمو الا ىرت الف هحالسب شيجلا رئاس عباتتو ءامدلاب
 الا ل شح لقا ا ًاقيزت اهتقّرف ا

 ىلا زواج لب ىبرلا هليس غلب دقو ىجدلا مدي "توضخ قفالاو
 ديب كر

 اهيادها تلصتاف ضرالا فارطا نم نويعلا اهيلا تصخت اذاو

 تراطفا بولقلا ايلا تبذقجاو نضتيي دوقعم اضعب نأك ىسابسلا

 اهتيناحورب تجزتمافحاورالا اهلا تبصو مايملاو ةبابصلا ةحنجاب اهومن
 ابسفن ةفرعم نع اهلغش ام يحلا رارسانم اهيلا تحواف مادملاب ءاملا جازتما

 يف اذاف اهسح ماقمنع هب تعقترا اه لاخلا نام ندا لع

 لم اع نعام دقو روصلا نساحم نم اهل ودي ام لكل ةقشاع

 تايلر روسنا نوتتل لك رظنلاو نللا سنو امة
 دللاب طايل ككتوو .ديفلاب شارل تاو انيس سل
 يف لب جلفلا ءوضي روغثلا تجلبو 2 جعدلا رحس قادحالا تعدو أو

 رجازلاو حيصنلاةاصاعبلوقعلاترغاو رطظاونلاةعاطب بولقلا ترما يتلا
 بحلاتلءجو داسجالا ىلا مقسلا تنبح و داهسلاو نوفجلا نيب تعمجو

 داما قئاقد نيب ىتح فل انلا ةليسو

 رب

 لك ايملاو دجاسملا امل اوماقاو لئاوالا اهدبعىتلا لاخلا ةهالا كلت
32 
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 7 وهو نيمتجلا عم قالب و لاعالا تباضإتو 1 بلاش نيردلا
 لامالا قّحيو ينامالا

 ةرهزاأ

 » ىزايلا مهرب خيشال 22

 « ىلوالا ةنسلا ءايضلا ةل## نع »

 « ١ ١١ص لوالا دلجملا  يلاجلا يف ضيا هل «رّملا » مجار»
0 

 لاما ةهالا لب راونالا ركسعم دئاق لب ىحدلا دنج كلم يف

 2007 اتاي عملا ير اذإ  راضتلا نم وشرع ىلع توتسلا دق

 دكلا ة ةرفص الع 8 دعب لححلا ة هر اتفع 1 لا 10 نم سمتشلا لا

 بكاوكلا روح اهب تفاطأو دمجحسو اهدي نيب ىنتا دقو لالحلا ليقاف

 ةمظع ماما تالئاضتم اهتمدخل نفقوف بعاوك ”بارتا "نها

 تداك اه اهلا نم نيبشف اطوح نم نهروعش نيخرا دقو اهلالج

 تاءباتتم اهرثا ف نرسو بامححلاب نونع ترأوت ىد> ع "نه ىلحت'

 بابلجلا ضيباب حبصلا نءقرب ىتح
 ديم كد

 نيح اهكلف يف تلجت دقو نكاركلا لطف هزراب اب اتيأر اذاو

 0 :ايلفلا هب كا ا ب لاله مآ نما 201 براغ الو ملاط هدب ال

 : ا ل ا ا
 هسوة رتواإ ىءارلا نربق .اهيلارج رب قيك لد هب اداف امسح قف تدان مت

 فى اني

 د 3



 ءاقثرالاو : مدقتلا مزايا و هلا الام اناثو هنم وكشت لازال

 ىلوالا ةينطولا اما“. هنع اهئاطباو هبق اهلماجت نم ىكشي لازي الام وهو
 ءامدلا كفس بوجو نم هل هانمدق اهو دالبلا نع يبنجالا ءالج يشو

 يف سدلو هاءردقت ال اهنالديف ةروذعم رص٠فرن ماف حاورالاب ةرط لاو

 سفنلاب ريرغتلا باب نم هيلعمادقالا نوكي دق لب هب اوموقي نا اهاجر عسو
 هعتي دق امو هب نيّماَقلا لع لْشفلا نم كلذ رجي دق اب يآرلا يف قرخاو

 نيط يف ديزتو دالبلا لع بطخلا اهب لحفت .! ىتلا ةديدجلا ايالبلا نم

 ىضري و القال رطخ هنظن ال اءوهو ةرمخأ اهاوكلش روبن ىفو هل اهيئاصم

 بابلالا ولو' هب
 لبسلا 'ديبقو هنأش ةفقرو نطولا ةيقزت قو ةيئاثلا ةيئطولا قب

 مادقالا 00 و هيف مالكلا نكمي يذلا اذهو هنارمتو هلال تادحلا 1

 قر نا 0 هيف انعس اذا دعبي ال اذه لب هفارطاب ذخالاو هيلع

 ا حبصي دقو لانملا زيزع نالا هارن يذلا يناثلا ةينطولا مسقل ةمدقم

 هلا دق لب لامالاو يئامالا برقا نم اهلها طا اهدقو 5 كَ عم
 نال ٠ لاتق وا ةلزانمىلا هيف جاتحن نا نود ةيناملاو ملا دي نم ناجم اوفع

 ناغلت اي ال دابعتسالا ةيشحوو ةندملاو ناعمتجي ال دادب6 ءالا لهجو معلا

 رونلاو تايلظلا يوتست له ما ريصبلاو ىمعالا يوئسي لهو

 ٍ يف اوذخأي نا ةينطولا نم لوالا رطشلا مزع نا نطولا هانبإ لعف

 1 0 وفقيو هيلع مهلام  اوقلعيو يناثلا رطشلا بابسا
 راتم .ءاللغاو ةمالا "ناش عفر ىل اعا الكا انو ارنا كلو ع ةدحاو

 تاءارتخالا عفانمو لماعملاو عئانصلا دا ل اوف 58 وق هبا ادالا او فر ةراعملا

 يلا 14



 تبا هنال ايصقلا ميعنلا ةنج هارياو * هبلق يناماو هلاما عمج هنال ايندلا وه

 نادجولاو ةايحلا ةجهب فرع أم لوا كانهف ٠ هبح تارهز نم ةرهز لوا هل

 هلاما راصبا تحعط ام لواو ناوخالا ةبحصو ةفلالا ةزإ قاذ ام لواو

 قرد ام ىلا هراصبا تبهنت ام لوا كانه لب ٠ ناوكالا رارسا كاردا ىلا
 ةبايصلا لماوع تحت هبلق كرحت ام لوا كانهو ٠ ناسحلا روغث نم اطوح

 الا ناسنالا شيل لوقيوهو ىنثلاف ٠.نانيع هداوف تمر ام لواؤ بحلاو

 نامل نم نطو تحلو ضااخمالاو فحل“ ارنا ضلوا“ قاطو

 لذبو ءامدلا كفسب موقي مسق نامسق لقعلا فرع يف ةينطولاو
 عبو نيعماطلا يديا نم هذاقناو ودعلا نم نطولا ةنايص يف لاومالا

 دصل بورالا روث هب يذلا وهو كالقئساو هظفح ليبس يف افازج حاورالا

 ل 5 هلالتحاو هلوخد نع نيخافلا عن ءامدلا كفستو هنع تاراغلا

 هنع مهتالجو هنم مهجارخال لاغو صخت م لك عابي و ةلئاطلا لاومالا
 أهتبراحدعب ني رمالا الك يف اسرفتلعف ام اباصتغاهولتحاو ةونعوواخد اذا

 لعرصتقي مسقو ٠ دالبلا لالتحاوزيرأب لوخدب اهيلع مراصتنا و ناملالل

 ىلع يدنالا دقعو بولقلا فيلاتو دهجلاو ةيانعلا فرصو لاومالا لذي

 تابجوم نمكلذ عبتي ام رئاسوملا هئانبا مدقتو هنأش ةعفرو نطولا حالصا
 ةدالللا ميتمدح يف اكرغملا .بوعشا نيروثالا وهاك هنارمو هلدق
 ممدارفاو مهئانبا نيب عئانصلا او فراعمارشو مهناطوا زب زعت يف ممداهتجاو

 هلع ال الام م.ماعجت و هيف مهب يدتقن نا انل يشدني ناك ام

 ةينطولا نم نيهسقلا نيذهنيب رضاحلا اهدهع ىقرصم تعضا دلو

 ام اهدالب نع لالتتحالا ءالج نم اهمزلي ام اهطوا فناج لك نم امئاعزاتتي



 00 ا ءق مصمم مق ممم م ممم مم مدفوع ومممو و ممم موق وقع مم هموم م عقم و ممم عم ممم هع وم قمم مع همم ممم همم مم عمم همم مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ه2 ممممملم

 « اضيا هل »

 6( لالا دلخل نحل 11و 1 كرا جارد

 ءاوهالا اهنيب لصفت الف !دحاو ابلق بولقلا دل تح ةينطولا ه
 ىتحف ' ءانبلا راجحا عمتج م هئالعو نطولا ةعفر ىلع يديالا عمتجت ىتحو

 يه لب ٠ ءامدلا كلت البس يف ترجواو اهاوس بح ءامدلا يف يرجي ال
 1 !!ر ورع :اهادع ام.نكأ نوكيا وب اهريخ ةققج ءرلل نوكي ال ىح للعلا

 بح يك. لب اذون ينبع ككتوكي ورانا بولقلا ف دق ةيلظرلا

 هدالوا مم بحي ناردقي هنال ٠ هدالوا نمرثكأ هرملا هبمي ىتح نطولا
 قلخ دقلو ٠ هدالبريغ بحي نأ ةينطولا قداص ناك اذاردةي الو مثاوس
 بح هيف لعج 5 اذاسنا او نا لبق ضرالا يف انكم ناسكالل هللا

 وهاماف عدب الو اذايا بحلا كلذ هل لءج ىلب ايزي رغ اعبط ناكل كلذ
 لوال يزيررغلا ليملاو ةايحلا ميسن هن قشنت ءاوه لوال ميلا يحلا

 وه لب هابص دارج هيف تحرم سلم لواو هراصبا اهيلع تعقو ضرا

 ند ةرهز لواب عتملاو هراصبال ىلجت ايندلا رظانمنم رظنم لوا, سنالا

 ةئلالاو ةقادصلا تاؤالش لاو ءراهن او فضابإاو ناي تش ل ت6

 تاذاذل لواو ءامسلا ىدنل ةدرولا مفتت 0 حانج اهل مفتي يتلا

 ريشابت الا سلقلا اهب ىري الف. ءاقش ءانسحلا َةلَمَم اهيقلت: دجولاو ةبابصلا

 لاو الناجم ا كرح يقم انما كالت ذل هلك نطولا قللَد 0 ٠ ءاملا

 هدام فالفتناوا "اه فاوه ميسأ ةعم قشنت اهنالل ازيا رع اسد هَ ا

 نطولا نأ لب © هئالم نم ترنتاَو هرهز ع ا هراهزا ةرمضن و



 مت | نو.مجت ريما لع ريما بضغ وا 00141 قادلاذ' كلم ماق اذإفا دافا

 اذه يف ضعبب كضعب يتللبو 20 نودعتو 8 ادعا نودشحتو 1 نا

 0 نوب راحت يذلا ريمالا نوفرعت ال متنا لب اذال نول ال مخ :او لهسلا

 متم دحاولا لدبالو ٠ هللق ىلا نوعست يذلا مكاخا نوفرعت الو ٠ هلجا

 ةلظلا هذه لب لئاحملا كرتعملا اذه يف لولقملا وه ما لتاتلا وه نوكيا

 صالا رداقلا تيسوقلا وهو لكلا يف لكل' نك عشا عار الا

 لسلام قاسي نا لاقي تفك و تحرر كلل ها لرب يك

 لاقي لئاز لظو كلما هل لاقي لطاب مثول قانعالاب | اذخاو 0 قوس

 4 نابكألا ينإ ن م فولا هل هينوي و هرمعو يف درف لجر هب مهنتي رصصتلا هل

 نك نانا هانم نيل ملل اره اذه سلا :ادلاك : حاو الا نأ

 ىلع مدت 9 هنان>و هئقر يف ة هللا لاغم ىلع اقواخحم ا ها راق كان لا

 ربك ةسنروصتو ةئاحل هن هللا هماقا يذلا ن وكلا مدوو هيدي هيخا لثق

 دق ةدحاو 01 ناو دحاو لجر نهر هنا نطقمي الو هو هلاثما نم أعوج

 00 اهعماطم نرم عمطمل ةوسقو امنع ولا لهما ا

 و ىلكت نهصن#ءاساو ٠ ىماتي هدعب نم نوع ادالوا ةفلخ

 ل 00 اع افعل راقوارلقللا ع عيدلا | ا

 ايلا انجح دا ايكالا هل بوذت امل كلذ نا لا بتاعت شو

 لفاغب 1 افصفص عاق ايامميف هضرا ىلع قلادللا طش 78

 نول ع



 مهضعب جيذي موقلا ءالوه لاب امو كيف عزني يذلا دعاسلا وه امو كيمري
 نودتطت اذايوتنوسلا نرايح ود يبوشلا متناو نولقعي ال مثو أضعت

 ةبابذ ن ةحا متنا ناسنالا يب 5 مفادملا هذه 5 حايصلا ذه امو انه

 متنا نم 1 أمادقاو اشطن دوسالا نم دشأ ؟ارا يلام ةل نم لهجأو

 دحاو قح الا م جا سيل نا نوملعت الا ٠ نولئاقتت نم لجالو اذكه

 اومنت ناوهودحاو رما ال ا مكبر نم مار اضع ضع رد ناوهو

 نوعبطت ال مكلاب امو ةيالا نوسكعت مكلاب اف ضرالا اورمعتو اورتكحتو
 نودي رن اضرا الا نورت الف ل ايح نوكلا ا: مكتا كولملا الا متناو

 ةنرااخ كلا نو اريام فاو اهذجا:ف انويمطلا اثدمو اكالتما

 وردنا ل اب مالا بائذلا قالخا ين عماطمو ةراصتتا يف

 211 الاب سا تلج اراب رح شل ا اناوء 0 م

 ةرئاغ اًنورعو اهلاع نم ةرغقم اضراو ٠ اطأما بدت ابولقو :اهدالوا كبت

 ءاهنرإا لم اةيراه تاو ظل سا وشم كس

 ورعشي ال ثو لافطالا بعل 0 اماجو و

 نر 1 قورمعبت م لايام“ نوعمست نيرقلا فيلل عار داو

 رامالاو ناصغالاوبابللاو رشقلاو لصالاو 0 سارلاو ل ددعلا

 ال مكلك مكتال مك اهلك ايندلا ن نوكتو اهرساب ملاعلا ةرحش لب ب قاروالاو

 ناوك الا نارمع يف ربكلا اريام بنراسالا عونو هللا ةريابج نونوكتو

 1 0 ف مكب ديا نوعضتو'٠ نر متناو لدلا اذه لثم 0 نومدقت 5

 ىلا نذ٠ اذه نولعفت مثا ذه 1! قون | كم دحاو وه ريغص

 * نويعلا كيسأر هارن انحبصا دقو دوجوم



 ٠ ىراكس محامو ىراكس سلا ىف عاملا شيجلا لوقع ايفطو

 اناوح ناسنالا داعو ٠ «نانف#الو ةجر اخدت اق ١ 1 لقلا لاحكتاو

 هئانالا ترص نع نادالا" تعصو' ٠ ناسحا الو: ءاخ ا ةدنبإ 00

 ٠ هقانعا نع ماحلا ريطي كارد اب رضالا ٠ ناساب مهفت الو ةغل م

 هوجولا لمت ةيماح اًرانو ٠ هقاوشأو داوفلا نيب لخدي اك انف ًاصادرو

 ةايح لالا 0 ب ا
 حا لفتشاو رع كابا قدا ام هللخ نعليبلخلا لهذ دقو

 تت ةرئاغ ليلا تراثو ٠ 0 هسودب ب دج ام هب وصح نع

 نابقعلا !تامتحاف ةطقاس اهناسرف تدرتو ٠ رودصلاو هابجلا ىلع اهكبانس

 يقاوملا هتحت تئاق نيحانملاو اغلا لع توملا كلم فرفرو ٠ روسنلاو

 رما نم مويلا مكل عنام ال نيركسعلا ىلع نيبلا يدانه ىدانو ٠ مداوقلاو
 مكر ا و ةيماد حارج ن :م كلانه ردع مصاع الو هللا

 0 ٠ ىرخالاب عدويو ا 1 6-0 لك بايصخح طقاس

 5 ءامدلا همسح 2 خر 00 ١ مادقالا هيلع تزهجاف يدبالا

 ةرسح ند وهف هلاما نينو هنب ليح داوف و ٠ ماسجالا نيا هتنفد

 000 راسل د تابعو 2 كيش نع ل 1

 : ربتعاو ٠ مسجتب ليولا كلذ لكو يرجي لرط نع

 لخدا 2 مسرب و و ضر ةوعص 0 يروي نا دب ال ساطرقلا ةهثص لع

 ملكذو 2 نيعجلا نيب كنتو ذل كرتعملا | ده يف

 32 يواسنرثلا رعاشلا كيه روعكيال ةديصق نم يتالا مالكلا لقنن »

 م رتولا تناو مهسلا تناكييخا هجويف فقاولانانالا اهيا



 مف انفراعم اولوت نيذلا بناجالا ىلع موللا وه لب مهتاكم نم ةسيحصلا
 ةينطولاة هللا رشن يف اوحاست الو ةمالا قح الطفح الو دلل ناهج اوعارإ

 ةبلطلا دهج اهلا اوفرصصف ةيبرغلا مهتاغل رشن ىلا ثدهج لك اوفرم

 كاسقسالا يف ثور او مهتيغب ىلع مودعاسف مهعم اناوانبا فرصناو ملايماو
 ةدعاسأ نالفو نالف نم للملا نوعمجي انؤابجو فرصنا لب مهتنسلاب

 ةناعالا كلت غلبمب اوأأشنا ول هو ناركتلا الا هلل مهتفرعم نوكي.ال ماوقا
 ناطوالا ءاث اولانو ةمالا مدقث ىلع اودعاسل ةعماج ةدحئاو ةسردم

1 00 

 برر

 « ً[ضيا هل »

 يف ترجو مراوصلا قورب اهمائق ءامس يف تضموا ةحاّس ىلا رظنا

 مفادملا دعر اهتوف ىودو ٠ جاجا باح اهيكسي ءامدلا لويس اهبناوج
 ال ربطي امث ةدملا جدا يا ماسجالا ىلع لع هتارك قعا ءاوص يصي

 تاظغف ضرالا ىف «.بمشلا ندفنفاو“ ماهلاو دعاوسلا نم الا رابغ

 اذاف الجخ اهئانبا ملاظم نم ضرالا ترمحاو ٠ ناخدلا نم باق ابهجو

 عفتراف ماظلا ناسنالا مدق هسودت نأ راطعلا تفاوت“ ناهدلاك ةدر و يه

 فويسلا تارفش لع توملا ةرمح ثرادو : ناسنالا ةماه ىلع ارابكتسا

 بلطت ام نيب راضلا يديا يف ةوسقلا ةركس تشو ٠ سوفنلا اهنقاستف

 نارا نويعلا هتاف اعاعش ن نيكس تيا الادب 3 ه اليقم
 : ردمس ع تمتع دع + ادت

 ف | 5+ هو شارو 5 هود دالو-لا 19 هج نانا نفض مجاز 00(

 لوالا دلجلا



 توبكنعلا ةمحر تحت خلا رئاس تيقبو ةراسخ ضيعب الو ةصاصخ
 نال ةسدركم مارك ٠١ اهماكي اهبحاص فساو :ابالخت ةضّرالاو : اهللحي

 ىلع تحبكا دقو ٠ البس اهفيرصت ىلا دج الو٠ اليلغ يورت الو٠ التف

 الكاب ىلوا ناك اناكم قيضلا هلزننلا كما تاغشو .هلاقنا' لع الشق .اهبحاص

 ةلالعا نم

 ةلاسرلاو ةنانرلاةلاقملا هل رطخت غيلبلا *ىشنملاو ريرعتلا بتاكلا ىرت لب
 هركف ىلبجيو اهريطستل لقلا لوادتيف ديفملا ثحبلاو ردانلاىنعملا يف ةعيدبا

 لا ءانع ىلع سفنلا نطويو |هتباتك يف ميم داكيو اهريرحت ةداجا يف
 نيب بدالا لومخو اهيف ملعلا طوبهو ةيدالا اندالب ةلاح هل لكقت :ٍ

 نع ساسنلاو ةموكملا ضارعاو اهيداون يف مالقالا رادقا عايضو اهئانبا

 ايو ديلا لني اطقفارارغالا ارا نتن زطانب تح اإلا) ايل( انانئاالا
 ةلزخمو هقح سوخم“ داهتجالاو ةلوهجم ةداجالاو مئاض سعتلا نا ىريو

 ديلا ةرصاق نيعلا ةريصب ددملا ةلبلق ةفئاط يف الا اهرادقم لماخ ةباتكلا

 اذا هنهاوع ىلع مالكلا يمري وا. ارز ا ناكل قنا يمريف

 ةوالح تبيهذو هداّتجا لضف كلذب ىنخ دقو !رارطضا ناك

 كسور هاما نر نا هرم اونكأب اةدارمالا هارقل ا لطم داك
 ٠ ؟رطاوخ اودهجت الف رمصعلا اذه يف باّسكلا اهيلا انلاح كلتو ٠ همالقا

 كرهاوج اومرت الف قرشلا يف بدالا 2 اذهو
 اهئانبا نم مظعالا داوسلاو طقف ةمالا دارفا ىلع نا

 موس تفعو مهتغل رما يف اونواهت نيذلا اهرابك ىلعموللا لك موللا وه /
 ةباتكلاو ءاشنالا قئارط تغلاو مهسرادم ميلسلا قوذلاو بدالا



 ١ االللاا7101 0010001)

 ف يفضل 0 0
 ةمالا ةلقم اهل يكبت نا قحيو ةيناسنالا بلق اهل يث ريو ةيندملا نيعاحن

 ولو اهئاكب يف اءومد هدادم فرصل ملقلا اهفصناوا ةلاح يق لب ةيبرعلا
 واوا اهعما ل دعولو «ايهئاثرو اهدن ينءافسا اهب وج تتشأا قاروالا نصا

 نرد تافجال مايالا اهتفرع ولو مالقالا سرب اهيرض اوطخل مالقالا
 مالسلا اهيلع انمايا كلت اولاقل اهريصم ءوس اهذوانبا كردا ولو  مايالا املولح

 ةغلو ٠ هناصغا تلبذ دنا ماما مدهت دق بدالا نا ّورغ ال

 كلذ ىلع بلطت الو ٠اهراصنا ردن دقفلسلا راثاو ٠ اهرادقمعاض دقدالبلا

 انئاب ١ دجم نع انالض موق نحن امناو ٠ دابكلاو عماسملاونورعلا *لموهف اناهرب

 هده لذي انم نيدالا فرح ٠ داه نم ةلاق هللا للبش قو نيلوالا

 عمضي دا دا اول هسفن ىلع ىنيو هبلق نم قفنيو هلل يحيو

 روحو هشاعم ظح نم صقني و هسفن ىلع كلذ دعب لمحي مث ةعفان ةياور

 بجاو نم صقنيف لايعو تيب اذ نوكي دقو هلام نم لياقلا ءيذلا ىلع

 ةلضفو دهجلا ةقشمو شيلا قمرب باتكلا كلذ عبطيو هلايعو هتيب

 رتسي ةليلق تاقفن ضيوعت وا هلاني ليلق رب الما ريفوتلاة لاو داصتقالا

 هرهد ىلع هفعست ةيبدا ةربش ىلذ وا هشاعمو هلاح بناوج نم هملث ام أهب

 دو فساو ةعجر رابعا تاه فالبت ل هك وأ "ناقل عيذت وا
 دعب هلاومأ ضيوعت ناو ٠ هلاوما قير طيف تبهذ دق ةلاعاد ادحؤ هتام

 باعتاو ا كينلا نامداو: «رهسلا ريغ هبعت نم لنيل هنأو امالين نم ىدم

 تعاذ ةرهش الو هنم ىلط بانك الو هيلا لص لمد او للقلا

 تيفال هباتك مها يحال ورا وعم ا ةماك الو اباصح ةرج او هنع

 دسن ال ا دودعم اًددع هباتك ٠ رم اورتشا يس الا هبادأب جل



 هفاعساو هتفرعميوذ نم ماوس اهدعب دصقي و هتياكح ريصم فرعيو هرمأ

 هللا لع هلاكتا يقليو هلام عطقي نأ اماو هتياغ مهنم لاني نا اماف

 ظ عيبا حرتقم ةقيقملا يفوهو مهضعب انياع هحرتقا عوضوم كلذ

 عاو ابولق مهنهفداصي :ناىسع دومرللاب انمذل طيب لكلا لئاظمو

 ها ه٠ نم دوعوملا يثالي ام فرعتو سانلا كاش انت ةققر 0

 ٍي قدص ةلك ىلا ةطخلا هذه نعاولدعيف ديعاوملا لوط دعي ىلثهلاو

 مالسأاو ىرحا هب مث دعو ءافو وأ ىلوأ مهب
 لهجه ه#ه سس

 بدالا لوخ
 « ضيا هل »

 كالا نقع تاي بدالا ايف. لخ رصعا قززشلا لع كاين

 هيف للعت نو هيلا انرص يذلا رصعلا اذه لثم باتكلا سون ترتفو

 ا ل1 كردناامز بارسلاب نالقلا ةلالع ءاقثرالا و مدقتلاب

 ليصحو 0 ةضي ىلا اهدعب م ةطحلا تاجرد نم هلا

 ىتح طاطخنالاو طوبملا قيرط يف لازن ال نحن ما ل لاكلاو بدالا ةوود
 مالقالا 11 00 ادامر ريصتف بدالا ةرمج هف دمخ موي يني

 انتيامن رما نم نكي امهمو !٠ دادح قاروالا هوجو ال دوتف اًفساو نزح
 ةياكلا ]1 ين لتسالا كردلا ىلا انريصم ىل ءاعتزقلاب نيالا لولا ىف
 هدم 1 را ايار الل يي نا درمان ياخ ناف ءاهنؤللاب
 ةسقرشاا ةيندملا هذه يف امس الو اهاذتباو ملا رادقا طاطخماو اهناوقو

 عمدت هلاخ يك انا لضفلا ءاننا ىدتنمو قرتتلا نسورغ ايرس يتلا. ةرهازلا



 000 دودولا ناشر رابكلا ادوعو

 مايالا كلذ ىلع جردتو فيوستلاو ليطابالا هدوعو ءاضقو لطملا هوافو

 مورو يأيو يذمي لجرلاو ماعلا هولتيو رهشلا يضقنيو يلابللا رقو

 اهب رعشي ةسوسصحم ةقيقح رقفلاو هيخرع بصن لطاب لاخ دعولاو مجريو

 0 واسيف سأي وذ الو وجريف لما وذوه الو هيبنج نيبو هيدي يف
 ار للعتي وهو عوجلاو ةجاحلا طاسب ىلع هديعاوجب نوللاهتي كلذ نيب
 0 لا نامرحاوب ةيرحلا اطاب 0 نيفظوملا نايعاو 0 ا نم هاوس

 قارتلا غلبت دل دارا اك و ص 07 دج 0 0 يف هللايض

 اوققواولر سأل ١ لطملاو ةليوطلا ديعاوملا ب صا انلانرناعارخ 5

 حيرسا وأ ف وارد 2 انني انآ يور لا ض 0 مولعم دح ىلع دوعوملا اذه

 وا اهداعيم ناوا ينوا اهدغ يف وا اهروف ىلع هتجاح هل اوضقف ناسحاب

 مالسإ قلطناف كل ةعفنم لع انل ةردق الو اندنع كل بيصن ال هل اولاق

 تاهذلا نيب. نيكسملا_ستايلاكاذ !رةذاتني اناا لس كر كلذ
 ةغر'ف دوعو ىلع مايالا ءاضقو لطملاو ليطعتلاو سايلاو لمالاو بايالاو

 ايم وو كيو هرقل ةقرج اهدا ١ نيكي كالا ناو دا
 ةمرحو فرشلا عارضو ريوصلا 0 ةييجسلا وسو مولظملا بئئاخلا ءاعد

 فظوم ا كلذ دي لعربشا نم رد أم الاجر صعب ا الأ 1 رابتعالا

 ءارزولا دحا ددهتي لسرا ىتح ه ءوافورضقو هدوعو تلاط يذلا نيكسملا

 الو ءادلا اذهل اهيف رثا ال ىتلا دالبلا هذه يفةيوضوفلاب رهجم و لثقلاب اندنع
 ءاطوا مرتان ةزعو ماهاوفن فرش اوعب نا نولبغتي)# هلا ايعاحاب مفاد

 هب نوبلاطم مث الو موت ريغ كعاواو ةلوقم ةملكب مهبولق ةقادصو مههوجو

 ةغيقح لع :بلاظلا اهب فق نايرحو فراشة لع 401 نوران



 هذاما فداصت و ها 0 1 معلاو ةققملا كر ع دمتعل 0

 1 مسا لالا القع انام - هلام ١ لك تعاضو اروغنم ةابهالا

 تارثعو مولم ريغ روذعم وهو هدعاول ةوادعلاو هقيدص نم ىركشلاب قح

 ْ ةليدسا تسل لالا

 عوضوملا اذه يف لوخدلاو ةمدقملا هذهريطست ىلا ةلاحلا انتعد دقو ظ

 دارفا عيمج لوانتي اعئاش اماع مولا حبصا دقف ايصخشش ناك ناو وه يذلا
 ْ ا مم نطو ارامل را رع سلا

 اهريغ نم دشا مهفالخاو مثدوعو رارضا اندجو نيذلا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ناو ةلاهعلا هذه يف صوصخلا ىلع مدصقن نيذلا مو 5 مظعاو ةبقاع

 مهالوا ”افولاب سانلا قحاو مدقملا مهمل نكلو اضيا متاوس لوانتث تناك

 مالملاو ديدنتلاب

 لاعالاو ةيماسلاةناكملاوةلاعلا ىتارملا يوذنمضعيبلا اندجو اننا كلذ

 وار بابسالا نا وا رادقالا يديا مهتعصو نيذلا ةلئاطلا

 طساوا نم جاتحلا لجرلا مهلكبجي ةح.ظعلا يضانملا كلت ين قاوعسالا

 لص<«ةلاع يف ايعسوا ةفيظو ف ةطاسو 3 ارمااو حاط رد لالا

 دعولاو عيرسلا باجالاب هنوبحي .ٍ 5 نيبلا قرع اهيف قفنيو مويلا قزر اهنم

 17 ف بهذيف دعولا ةاضاقل 0 لعا هلانوب , رضيو لجاعلا

 ةحارلاو ةشيعملا قرط نمحتميو يارب املا ناو ا روصق مولا نم يبد

 بهذي دوعوملا ءافولا موي * يجب ىتح ديعاوملا اهافقاو معازملا اهحئافم أباوبا

 ادعوا 117 ةطامو ةقملم ارازعا الا دع جلاش اجار الماما دعو لا

 ةرم لوا دوعي 5 دوعي 5 يقاي مم بهذ هدعب ام وا دغلا ىلا ةديدج



 يلوا.ضكا نمو: ٠ ناسللا اذه: ىف ريمنلا ناسل نعلاللا هذه مفرن دالبلا

 تي قرف الب ٠ ناكملا اذه ىلا ناكم لك نم دوجلاو ةمحرلا رطمتربلا
 ثيحو ٠ نايدالاو .يهاذملا نيب قرفي الوه ذا هدنع نيد الو يهذم

 نم ةقفشلا عت 3 اوآ ىذب كانذنجلا جايتح حا اع نافلرالا ففابضا 2

 ىذلاو ؛ اهموةهت در منك رج تناك يذلل لف ٠ ناسنالا فانصا

 يدا ارو جرخ يذلا و٠ابعلو اول راقالاو راهتلا نيب هليل عطقي نآك

 كديوزا:اباوا ناريسللا مايد سا جرخ وا بدكلا نم ابرطاو

 قفانلا دوجلا اذه ضع. كينانحو ' هقب 00 ىف بهاذلا أملا اذه ضعب

 ريخلا وهو نايح الا لاق 0 هات ّي كوري 1 5 لع“ هقوس ريغ 2

 نيك املاو ى كا او نيب رقالاو نيدلاوللف ريخ نم مك ١اأم ليقو' ليزحلا

 ليبسلا نباو

 نوت راغص ناكل دوعو

 « اضيا هل د

 رايتعاو ه صو ةمرحو هدادوو هماقمو هرسأب نأداالا فرش دعولا

 ايد و هب هيذاجي تان هدعي نم يدد نيب هناسأ فرط نم ابك اهقلي هسفن

 لرم هيلا رظني ةمرحو هيلا اهب م ام. هيلاطي ةمذو هأيا هاضاقتي

 ني وردنب ةقادي ملا :دياو هاشم ظن هئلزنم ناك دعو اه قو اذادراكذا
 تططقس لطامو فلذا اذاو هسفنو هفرش نيبو هنيب ةمذلا صلخاو هميرغ

 * سبيس و بجوم الب هقيدص ناك م ه ىداعو ةهريعض سعتو هكر 5

 |ريلع دعو لعفلا بابلا لوا 6 ا١ كلذ كم اهملوادتي كارم



 ءارقنلا احلم كاسم

 بناج ىلا مئاقرغثلا اذه يف لضفلاو ةرسيملا باب را نم ريسيلارزنلا لا

 لامنم هعفر فولودور ويسملا قتلا عرولا هينابا رغنلا يف ةينمرالا ةسينكلا

 5 هيض ءامخو ٠ نانللاو ةرعملا لوا :تاريمأا نم افاش © نايلحالا

 00 هيرئار نسا لع لنك تاغ با 0 0

 القا ردنا لاخ دج كلادغ قاتلا ىلع ناسنالا محارم ةيا ءارقفلا

 فرقرت انفان جاتتحلا ريقفلا س ايم وادم لاو ةميشلا 000 ادقا تحت

 ماقم اهجايت>ا ماقم يتواس يىتلارادلا ىرتو ٠ ةمعنلاو ءاجرلا ا هقوف

 0 لل اك يقل كرا َ دباس نرحل
 يف زوعلا ناطلس نا 3 هناسحا رطش هعماقو هنازح ٠ندكرع

 اك تالاسو نات ةلشر يف ينغلا ناطاس نم مظعا هتهحر ضيضح

 كلذ ىلع افوفص نيسلاج نيزوعم اءايجو ٠ ناميالا ةفاظن اتنيز ءازوق

 ٠ نامجرلا ةم#ن اهيلعهلعز و ام راهنلا توق مهيلع عزوتةنسمم !دييو ٠ ناولا

 ترادو ٠ ةمدخ الا كلوح دحت الفريةفلا ةمدخل ناسحالا فقو دقو

 ةمعنا كادتو "! ةمحر الارصبت الف نضي ملا نيرو عئاجلا فيغرب ةمحرلا

 9 مع ىلع الا نيعلا عن الف نينسحملا ءانمالا هديبع يديا لع هللا

 ةمذلا قح عربتملا هب ينيو هللا نسحملا هب ضرقي لمملا

 1 ةرهرج عضو دف ارح تاب يف عضو نم ناكملا وه كلذ

 قلع دقف 9 ردت ة4ناعضا ىلع نسحا ند ماقملا وه اذهو ٠ ةيدملا جات 5

 لدن نع زاذلا ىف :كلتو ٠ ةيئاسنالا "لديه ١ اع فرشلا نم ماسو مظعا

 ميلا ناسالاوه كلذو ٠ ةرخالا يف اهلتم ىنب دقف ةنسح اهباب ط

 هاينغا ىلاف ٠ هري اًنيخ ةرذ لاقثم عنصي نمو هئادبا نم نوقدقسملا ىلع



 ءارقملا اخ
 همم ممم ممم مدعم همم ممم ةممم همم ممم معو ممم معمم مع معمم مم عم معمم ممم عمم معمم همم مم همم عمم مم عم مم مم همم مع همم ممم عموم ممم عمم هموم روم هع ممم ممم ممم ممم مم عم مم ممم معمم

 هتاف نيلي ايندلا كولم ىلا برقلو ٠ 1 ندفلا ىلع ا

 الا هماقس يف ىقلت اش ةيطاق ضرالا بوعش هتبحاو٠ انمار الا دخ

 ءاعدلاب كرتشا دقف ٠ ناكم لك نم ةمالسلاب هل نيعادلا كراشن نتف ٠ ابعاد

 ناسللا اذه هيف مكراشي نا قحي راص ىتح٠ناسل لك مهنم هل

 | أولم
 « اضيا هل 1

 مهب لزننو ٠ اليمج اًرذع ناونعلا اذه دنع انموق نم رابكلا حيمتسأ

 اب مثدايعا تارسمجزامو ٠ اليلق مهتمارك شارعانعو ايش مروع ةزمارش نع
 مهناذا يف ناسحالا ةنر لعيو٠ الوبق مثدار دازف ام صعبا ندع قداشإال

 سفنلا ناف ٠ اليدب رورسلا لاجم يف اهنع نكت ل ناو ناحلالا تانر ولت

 "نسا دقو ٠ البل اضف اهعرشت نك( اهجارتبا ناوفبع نب تلفت
 تفلتسن مث ٠ اليدبت هللا ةنسل دجت ناو يرك باتك لك يف ةمحرا هللا

 ةبلع ىرإ ضفخنل رصق ىلا لب ٠ سوفنلا ءار بيهت ناكم ىلا راظنالا
 ةتابما لالخ, نم هيلعهللا ضاق امس ىلا لي: ماورلا لاوع

 هناردجب فحت يذلا ناكملاب هتسلو ٠ ٌنودُقْلا مهجور ةممند "2

 فرادزلا ءهرئاز اربقو الا ةيعنلا هني نع يزلا رصقلاب الو٠ ءانملا عاونا

 ةداعسلا امنع ردصتو متادلا ميعنلا أميف رقي يتلا ءامسلاب الو ٠ ءاوضالاو

 ىلإ سارا دكالاو 0 عيضولاو ميظعلا ريقحلا ماقملا اهنككلو ٠ , ةمعلاو

 "ا عارتفلا ام

 ّ هر مو ر ملا اا كا دل يزلا ريغصلا نا وه كلذ



 م سارلا كلذب اوقصل مهنأكو :ةبارقلا ءامد ال همسج ةامد اهيف يرجت
 : هباصا ام لك مهبيصيو هيف ل3 لكك نوملأي اوراصف وضملاب وضعلا لصتي

 رصبلا لثم عم دعي ال هنكلو بولقلاو ةدوملا ةلصو يف نايل ةنابخ رع
 ارغاا نم *يبش يف

 0 ا ناعا انو ميظعلا كلما اذه هاد نم 1 كلذ
 لاعالا لاجرو اهتسايس يف لودلا نكت ملو هماقسو هضرم لوه نم سانلا

 70 كيتاه نم ًالاعفنا ىندا الو بولقلا كلت نم !ومات لقاب اهلاوم | يف

 ا 0 صا قلقا نانديربلا دئارجو قريلارابخا املا تاقن دقف

 نوبسح 0 ماكحالاو ةسايسلا لاجر لمش دق فولا ناو كلاملا

 كا لطالما نك هنا نزول ف ونوعا 7 تاع زك كانطلا مقول

 هلع :ئرعشا نلاولا هيلع ؛ىرج ام. :ناوريغتت ال ؛ةشورلا ةساس نا لئاق

 ءرمالا نا لئاقو هللاجعم ال رودقملا كح سارلا كلذ يف ذفن !ذا داولا

 اللا هدم هوب الاطر ةلود لكلو ةساس كلا ك0 ناز كلذ كم

 تزتهأف اهرجاتم يف لاومالالاجر تبرطضاو ٠ لاقي هنكلولاخم هنظن ال

 ار محو هكلب لاخلا قتاودملا كقاقو هلال قايتروالا/ تيلقنو فراصلا

 رطق 0 رووا قفص و ناي 0 نم اهتاعيبمو اهسطارق يف نامالا

 اهداف يف دالب لك باصا يذلا ءادلا اذه ىما نم لغاش لغش يف نددت"
 لآ كر انف اهررصنت ليلا نأك مئاد ايف افا نما ةلقور ١ تبالغ

 ' هيدي يف ابروا مالس طبض كل 0000 سلو اهدالب يف داؤف

 كابا ةا ايو هدلاالا ل ااهودل عجري اه كح اكلم نيا

 بر>ح تنارطم ابوروا نع ا 1 رحاهريغ الو 0 لع 0 م لبق نم



 اذه لغش دقل ًاقحو:هلالتعاو هضرم نم عمجا سانلا باصا ام فصوو
 هضرم ءاناهيلع تورو اناوذ لك نوحلا- الملا فاولعإ هلي ليلخلا كلل
 كيوب رع ايناك قبلا كدللفاهراتخلاب كي طتماف »فاق لك ند مطتقمهنأك
 ”هأ ءاعدلاب ىلطت اهناك ءافشلاب نانجو رقفش لك هل تعدو ٠ رعذ ةلوهنم

 هرما يفىوتساو ٠ هئافش برقدللا ل استةالصلاب دباعملا رودصتنرو ' ع

 هلو ٠ هتاتب كول: اعادوشلاع نع الباشا عمسل الف قيدصلاو ودعلا
 يرحو٠ هاناك هتبعر ]عراغي وهتع 0 انبا ىلع راغي دلاولا كلملاوهف ورغ

 داحرلا نوكي' . ناو .ةمالملا هل'قماتلا نينا لماتلا ةمالسا جلا

 هنازج ريخ
 ار مفعب محزي قربلا هابنا تا 0

 اباك ابر واب لا ام 0 ىقع' نم ةفئاحو ةضرت لاو
 هترسا دارفا رمال دن اث ساكارفما ناكو هتايح ا

 ةريخالاةيقربلا لئاسرلا انتاصو دقف ٠ هرصقةيشاحو هلاجر نم هب نيفرطملاو

 ضرم دتشا دق ذا هيف ةبيصملا هذه نم افساو هيلع ًانز> بولا داز ام

 هب هلاغتشا ىلع هاب *يفاكي هن نئاثلاو عزنلا ةلاح 0 جح هنأ

 امك ءادلا الع ٍدتشاو ةنلع نؤمن ةر د دلا كف نو ةنلع نر هلالتعاو

 ىلع فسالاو 0 ١١ نم اهباصا ام مظعل هتنبا تضهجاأو مويأ 1 اأن

 دكلاملا ةرسالا لاجر باصملا معو 0 دلاولا كلذ ةلاح هيلاتراصام
 نأ نيلبلا نفح ىتح ليدي لك نيبجزلك نير لع لل قرات ١
 : لعفلاب هل ءاضعا مهناو طقف مودع ل( ةريقلا هذه ساراس 1

 ليقع ياكالاسا | يف ضارمالا نم مهباصا ام ليلدب لوقلاب.
 يلام ١



 ا

 الو مالكلا صراو: اهنولذيو ٠ هلاعا ىلع الا ىل قح الو هسفن نوني

 هلاثما نم ارشب اوسيل مهنأك مييلع دري نايغبني
 ةداساي اقفرو ٠ ةمرح ناسنالا ىلع ناسنالل نافةيناسنالاىنب الهم

 لضفو ةممث ءايلوا تنك اذاو: ةمذ ماركلا عرش يف ةمدخلا ناف مدخلا

 ءازج متلن ام نودحت متتك ناو ٠ ةمهأو لضف يلو مكقوف نا اوركذاف
 دماج ىلإ ايرظاف ةدخ مدع ين ياباملفا اوملاعاف هلل مكتمدخ

 ةرجا مكنم ذخأب هنا اوفرعاو ٠ قحتسي امل ةرظن نكت ل نا ناسحا ةرظن

 مكيلا هتجاح اومنتغت الو ٠ قر دبع كدنع نكي هناو لثم الثم لمع

 جات هنالل نورصبت متناو هفح ع الو ٠ هيلع روجلاو هلالذال ةصرق

 ىلع معناف هبر هيلع معنا نم سانلا ريخ ناف ٠ هيلا نيجاتمريغ متناو مكيلا

 ا رن سيو ا ضو دع ا انا
 نم اوفرصناو لاملاو نيمداخلا كئلوا مكتع هللا ىنغا الإو٠هف قطني

 لاخلا ناسلب مكودشني مثو نيهراك مك
 اكانغالو مودي يرقف الف يلق كانغا يذلا يندغيس

 مرا لالتعا

 « ضيا هل ه

 ركذ دنع لاقف نادمح نبا بلح ريمال هحيدم يف يبنتملا غلاب اذا

 يور موي ان ءاح ليقف « ضرالا لع ةلودلا فيس لتعا اذا » هلالتعا

 ميظعلا رصيقلا 5 د قارغإ الو اةيلاسم الب 7 كك نشا لرق هلك



 هلام م همم م مل همم همم مم ممم همم قم هم هم مم مم ممم همم هم هموم ووو وووول 500هووم هوو و ممم هوم همم مو م هم ممو وهم هم مم همم مم م ممم همم موه ممم ممم م همم ممم همم وم همم مم معمم مم مممم

 نم نكي ال دقو هقالخا مراكم ينو هيف الا رهدلا دئادش ىلع ةناعتسالاو
 لامالا كلت باحصصا نمهمداخ نوكي اك قالخالا كلت باححصا

 جركلا مهنم ناف قالطالا ىلع مردخم لك هب دصقن الو كلذ لوقت
 هفاعسال ريخلا دي طسبنتو هيلاوح نم ىلع اهضيفيف هيلع هللا ةمعن ضيفت
 همداخكرتيو مانيال ةقفشلا بحاصو هفانك ١ يف نوشيعي نم اهب فعسيف
 هالومقحىفو هنا رعشي الو !رئاح همداخ ركف ماد امركف هلرقي الو ًرهاس
 مل قحي موق كلواو ا'نكلاو: ىملا نم هلام ةمداخ ىفو اذا الا ك2 ند
 انكلو ءامسلا يف مثرجا نوءدعي الو أيندلا ةأيحلا يف مههبيصن مللو انثلا ضرف

 قيقر لماعلا نودجيو ادبع مداخلا نوبسحي نيذلا نيمودخلا ضعب ديرن ”
 مهديأ ف طقاس عاتم هنا ىلا مثولا مهب بهذي م اقيقر هنونظيف ةيشاحلا

 مهتحار لجأ نم لمنو مهتمارك ليبسيف ناهت ةلاو معيكلم ىلا راص *يشو
 ٠ ساطرقلا هنود قيضي اممارج لهو مهتزعم هاقترال تاجرد لذتو

 ال معنا مهيف ام برغاو ٠ سافنالاو رودصلا كاك د ةلح رم نراك

 قاقمتسالا بجاوب نوري الو لمتلا ةمث نوردقي الو لماعلا قحنوفرعي
 ةئاق ملاعا ناو نوقحتسي ام ضعب قتسب مداخلا كلذ نا نوربتعي الو

 بلاطلا معيتاي مهنم ضعبلا دجت لب نوحيرتسي مهناو بعتي هنا ادع هب
 رهابلا بدالاو رفاولا معلا وذوهو فافكلا ىلا رطضملا ةمدخلل اتحمل
 ل او<لاوحا مايالاو لودت لود رهدلل امناو ةزيزعلا سفنلاو بيطلا لصالاو
 ميلا هتجاح بنج يفهيلا مهتجاح نورفتغي اوةتناكيسم الز ف هلع قوت رق

 ةرجالا نم عنتقي ىتحو ٠ نوعمطي ام ليبسيفليلقلاب ىضري ىتحدبنولازي الو
 لزعلاب موي لك هايا مديدهت نع ادع نودلا نوقحتسي نموه امو نودلاب



 ًانيزحو ٠ همابا لبقتسم يف ركقي امومهم ًاقرطم لجرلا ىرت ىتم
 ٠ هلاعسار ىلع صرحت اك هتحص ىلع صرحيو ١ هماع لبق هدغل بسحب ابك
 سباعلا نيبحلاا اياثث نم ليسي اقرع اهقغني كلذ عمو هو اهاوس هل لام ال ذا

 بودنملا هلمع نيب مسقت ا كفو نإ اكللا ناعلا كلت ةفرع نات

 اهنا يادب اهلا عوفدملا هتليع نيبو جايتحالاو ةشيعملا عفادب هيلا

 نم مويلا ماعطل لمعي دالوالاو تيبلا بر مداخلا وه اذه لقف ريخستلاو

 ةايحلا هذه نم هل لما الو دهقا يف ,لمعبل دغال ةمالسلا لآسيو مويلا لغش

 ناوجري راغص ةيبصوهيلع اهب نيعتسي ةيفاعو هيلا ىوا مودخم ىوس ايندلا

 لمؤيو بابشلا غولب مه وجري نا لبق ّمِجاح دسو مهتوف لعىوقي

 0 عفنلا منم

 احرف هتيشم يف لاتخيو أحرم ضرالا يف يشب لجرلا تيار ىت»و
 هتوناح ىلا لخدي و اركش هلل اهعفري نا لبق اريك ءالعلاىلا هراشبا مثيل

 ال يكل هيلع بضفلاب رهاظتي وا هيضري ال مداخ ىلع طخسي هان ارمأ

 لقف هيفكي ام هبلار يف ديزي ال يك نارسخلاو ةلقلا يعدي وا هيف عمطي
 تي نزخيو مثردلا ىلع بساحي  هلاثما نم ضعبلا وا  مودخماوه اذه ٠

 هل ىنغلا هاسنا دقو دبالا رخال عمجو رهدلا ةئووم دعيو سكلا

 هللا دعب هل لما ال الماعامداخ هءارو ناو أموتعم ءاضقو ؟نئاد اًبوم ضرالا

 رمثلا لبقتسم عمم الو هدنع الا هاجر الو هيلع الا لّوعم الو هب الا



 ىفكو ٠نانبلارفص وا ةلاحلا طر ناك نم الا اهتفسالفو ضرالا هالع

 ناهربلا ةعضاو ةمح هئايلواو هللا ءايناب

 سادكا قوف اسادكأ لاملانوعمجي نيذلا ءاينغالا ضعب ًرضام مث

 ىلع اهقفنا الف ٠ سايكأ ىلع اسايكا ريصت ىتح هريناند مهنم دحاولا نزخيو
 ىف اهيضع ىرجلاول نيليلااكاقاق لحلا ,لع ايس قيل الو دعاس
 قزرلاو بساكلل بابو نيلماعللو هل لاغشا دراوم اهحاباو ٠ لاعالا ليبس

 هل ناكو رسم م و مهيسكاف هيلع هلل ةمعن يف هلاثما كراشو ٠ لالحلا

 لاح لك يف لضفلا
 ءارن امومايالا هذه يف ابروا ةلاح هيلا تراصام اندنع ءاينغالا نب لوا

 ٠ رودت ةكارتشاو ءروثث ةيوضوفنبب ىرك ذوانل ةربع اهئاوقفو اهئاينغا يف

 انغالا ظادر ب عد يوب كا طاع اهيفسان نم رقفلا ناك لزانم فسنو

 اد زا مب غلب ىتح ايندلايف ئريس دق نقتل هان انف ساير

 0 :اياتملا نوداير ال اوصضا تح اهلاوبو بولت ساخ د
 0 نادل قتلفايذلبلا ناو رتتلاو رقثلا |عيعاد ناكاالا بطخالو

 ةمحر سانلا ضعب بولق يف نركتلو :ليلذلا 0
 ءالب انيلا رحتث محلاعا ديزن نا فاخن اناف : ليبسلا نباو ىعاتيلاو نيك اسلل

 ناف ءانافك دق اندنع امو ديدج طونق ةّقعاص ع ثاو ٠ اناوس
 لممف ملع اًدبع هللا محرو ٠ ًاللج عفن ريقفلا عر ا يماوم

 ةانع اياج حا رم رجا عيشي ال لاو

 / و ن نيه مش عل



 ينغلا وريقنلا )١848(

 اون إد رعبا هيلع يعللألاا 00 يف مدعلا هب دعاقلا سيعلا
 0 ينغلا هب رعشي ام هال نابل و نجلا فاطعا يف للقتملا هئافعو

 0 ارابت يف قرافغلا ٠ مع ةجاحلا مامز هدوقي هيلجر كلا هئانه

 0 فحتلي ضرالا طاس ىلع مانلا 3 هصالخ ىلا وجر. داكي ال

 ١ "اردو لرش نا نع زجاعلاوهيعاسمب هقزر بلط ماشا! الو

 "نوعنع تارصاق ٌءاسنو أعوج نوغاضت زاغص رايصيوم ةلوع نمل رظنا

 هيلع يضقت رك لصا ن كلذ نيب امو اوم لدأل نسم الذ كانا

 قيرطلا ةعراق لعل ١ ينم ريقلاسيلف ٠ اعوجر لجحلا هعزانيو امد ةجاحلا

 هلل هتك اناس نم الو ٠ قيضلا نم جرفلا يف ةبغر جراعتي نم الو

 هاهجي هلاح فصو انل مدقث نمريقفلا لب ٠ قيفشلا فك نم ةجاحلا لانيف
 قيدصلا زوعملا هفاعسأ ع نا رضا بيرغلا يف ونغلا

 بهاذميفو ركذت ال لبس ىلعمحلاوما نوقفنين يذلا ءاينغالا رض اف

 ل نك اماو ٠ افاعسافلا ىلل اهدنا نمنوجاتح روما ىفو ككل آل

 يف لاملا كلذ ضعب اوفرص ول٠ فافكلا اهراث ١ لع نونمتإ مث مايا دغر

 .لريتح ضعب اوفقوو ٠ لاملا ةاضف 0 نوقفني ةيريخ تاع

 رسالا كلت اوفكو لاجلاو نساح ا ةبابص نم هيلا نحت ام ريغ ىلا مهولق
 لاوشلا لقتا نم مهسفنا اوجازاو اًفاوس رئارهدلا ا لزانلا

 لماعلا رقتي يذلا رسوملاو ٠ ريقفلا لعربكتي يذلا ينغلا رضام لب
 *ارو نم ىتأتال ةهظعلاو ناتكلا سبل يف نوكتالةلذملا ن اراعول ريجالاو

 طسوتما ماعلا ناو ٠ ناسنالا نسل ف م از دع ا ناو ريركت
 نم غبني مل هناو ٠ ناطوالا نع مفادم | يدنجلاو دالبلل مفانلا عرتخملا وه



 ةراضحلا لها ىلع قدصي اذهو ٠ « مولظملا فيعضلا ألم بذكملا نا »

 عويش ةبسنب وه مهني بذكلا وا قدصلا عويشناذ نارمتلايقارم نيقارلا
 يف ىلوطلا ديلا دادبتسالاو راما دادصاسلا وا ةيرحلاو ملظلا رفا لدنللا

 فاصضنالاو لدعللو ٠ عادخلا ىلع نودقب وبنك ل ورع نانا رش

 ماسلا نا بلاغلاو هب نوكسقيو ىقدصلا نواضفي مهلعج يف لوطلا ديلا
 قدصلا رثكي كلذلو رهلاو 0 ةفيلح برحلاو فاصنالاو لدعلافياح
 راشتنال برملا لها نيب بذكلاو مهنيب لدعلا راشتال سلا لها نوي

 برحلاو للا نع نيتمزالنيتجيتت اسيل بذكلاو قدصلا نكلو مهيب ملفا
 ماظلا نبا تكلا ندم لا لظلاو لدعلا نع لب

 ينغلأو ريقفلا

 « دادحلا بيجي خيشلل »

 تابختاملا نع القن

 ىلع هئاليخ ليذ بحاسلا ٠ هئامن عتارم يف حراسلا فرتملا ينغلل لق

 يف اه نسمي ال ءانهلاو ةمعنلا فاطعا يف بلقتملا : هئارظن ناسنالا يب

 ىنغلا راحي يفباسلا ٠ اقنع هب يرجت دايجلا ليلا بكاارلا :هئاّقش نمرهدلا

 ٠ معانلا سقمدلاو ريرحلا اياشح ىلع مئانلا٠ اقرغ اهيفوكشي داكي فرتلاو

 رظنلا اذه فق ٠ معاطملاو براشملا نيب ةايحلا تاذلم نم هيدل ام معنتملا

 اهباوثا لوضف نمرجت يتلا ةمعنلا كلب لمو ٠ اليلق ءامسلا يف بهاذلا

 قيل شمت الو « الو كنم يسرتسيو ةمحرإ كتم لاي يقف لع» الود

 لاح ىلا رظناو ٠ الوط لابجلا غلبت ناو ضرالا قرخت ملكنا احَرم ضرالا



 ل ةفا يشاع يرسل بواد 42-06

 ةنزأطلاو رسلاب ةقئاعلا برفشلا ضبا دنع ءامبزلا كمسو

 نوفاخم الو نوبذكي ال مهنكلو مهئاريج عم 00 00 توت:توهلاق

 (اكريما دونه نم ) زاوكورالا نع ناغروم لاقو ٠ نيلكوورب لاق 5 [دعو

 يللاهاو ٠ مهناريج عم ةماد برح يف مهكلو « مهايازم نم قدصلا ةبح نا »

 اوحاتجا نيذلا نيينابسالا عمو ضعب 30 باورللا وينك انوغاع

 زازكعمالا ريشا بذكلا نم نوزئمعشل مهناونس مهف لاق نكلو مدالي

 اتضرف يتلا ضئارفلا سدقا نم قدصلا نا نودقتعي نيذلا دنخلا لئاك

 0 مهناريج عم برحلاب نوشئاع سانلا ىلع ةملالا

 ةأاسق صوصل مهنكلو م1 ةماهش ووذ مهنا ناخد لج ناكس

 ةفصتلا بوعشلاو ةعدلاو قدصلاب ةفصتملا بوعشلانيب عماجلا وه اف

 ٠ دادبتسالاو رهقلل نيلاحلا كي عوضخلا مدعوه 3 قدصلاب

 مهكحو مهنم مهماكحو ا مهتموكح امن ١ مهيلا راشملا تودنتوُلاف
 زاوكورالا دنعو٠ ؟دج ةليلق مهئاسءر ةطلسو ٠ تاوصالا راك

 نوئواشي انيح مهنولزعي و نولهالا مهبختش اوضع نوسمخ هيف ىروش ساج

 ةفيعض نيبنوغاتبلا ةموكحو ٠ ةلاسب مدشا مهيلع اومدق وزغل اوعمجا اذاو

 ةموكح اذكهو ٠ نوثواشي امبسح مهنورج وا مهئاساورل نولهالا عض

 مهماقم هايأ ملوي ام الا باكل ورع نيلهالا ناف دتخلا

 ا دنع نيفورعمريغ دادبتسالاو ربقلاو ٠ يندالا
 موق نيب بذكلا وا قدصلا عويش نا حايسلا هركذ ام ةصالخو

 نوتسنمل لاق ملظلا ءاول تحت وا لدعلا لظ يف نيشئاععنوك لعزقوتم



 برحلا نع ةمزال ةحيتث بذكلاب مكتلا دبغ مل رظنلا انعما اذا اننا الا

 باجل نبلو ممسْلا نأ مهن ةعدلاو سلا ةحيتت قدصلا نا الو ءامدلا كفسو

 لك ةقالع رهظتسو ٠ بذكلا نالهست ةوادعلاو برحلاو قدصلا نالبسي
 ةيلانلا ةلثمالا ركذن ىفا دعب ناسنالا لاوحاب نيتلاحلا نيتاه نم ةلاح

 عملي ال ةريقح نطاوم ىلا اهتطاوم نم ةازغلا اهدرط ةريثك انما نا

 اهئارزج عم مصتقتل ةرطضم ريغ وا ةمانلا ةحارلاب ةعتمت*كانه تكرتو اهيف
 لئابق نع سروم لاق ٠ لئاذرلاب اهدبت نا رطضت مو لئاضفلا اهيف تفف
 مهنا >مهيف اتمرنم اضرمىجلا تراصف ةيرالم !ًدالب نونكسي نيذلا اوكلا
 لاقو ٠ « لوهسلا ناكس نيندمتم# ةودق كلذ يف مثو قدصلاب نوروهشم

 بذكلا نوفرعي ال مهنا »:ةيبونجلا دنحلا يف ىتلا لابجلا يلاها نع تروش
 « هعارتخلا نم كي اقلب ةراضحلا نم اوغلبي مو

 صا وهو ةهالبلا ىلا بذكلا دايثعا مدع نوبسني نيرخآ تيار دقو

 تدك !مااعفاب 'ييذكت تاناويللاو لافطالا قاو اينم ال هتانثا نكمال
 ملاوقاب نوقطانلاو نوفل

 قوقداص مهنا نييلصالا ةيلبجلا دنحلا طساوا يلاها يف تسروف لاقو

 ناك لافي ايكترا ةيزاي وا رشا نياديفرلا ا مهم دعما[ الو
 يدلل بوعيشلا زثكك قوبانك (تنلا لئانق نشل سوارا زتاق نا
 مهتهالبل مهنا » ةمهاربلا دحا ينربخا دقف لابجلا ةنكاسلا لئابقلا فالخي
 لاك نم نت نيتك نع اضيا كللذ يقي دقو « نجوم الد ماد نوقدعت

 نيزاتملا ديوماسلاو كاتيزوالاك ايسا يلامشو ناليس جارحو دنملا لابج

 ةماقتسالاو قدصلاب



 أمهم رهأم لجر هنا هنع نواهالا لاق هريغ ةعيدخ يف مثدحا جن اذاو

 نع نْم رون هلاق ام كلذ هبثيو « ةحيبق اهلمعتسا ىتلا ةطساولا تناك

 ةللع اكيح ١ الز نطل ككل نوربحن مهنا ل نا يلاهأ

 دقف ةريك ةلزنم قدصلا نكي مل هنا انيار ةميدقلا ب بتكلا انهت اذاو

 0 عدخيو ضاثلا نوعدخ مهاب دايلالا ىتلكلا شو ريموه فضو

 ةملا نا لاقو' :«بذكلا ن٠ عون لك نع نومجحي ال :ءاساورلا ن 1

 نع لبق دقو“ عااد هنآ سول عا لخا تتاك اننا سوا هكا

 نم ريغ ىلع كلذب اوزاتي ل مهنك كلو « نوبا ذك امماد » مهنانييتيز لا

 نا لاقو ةيلاخلا روصعلا يف نانويلا ينابه.فصوو همر راما نانويلا

 ردا اولا نم ةردان همالكب قدصي يزلا ينانوبلا نا بدسح يداملا سويراد

 يف ًاعئاش ناك قدصلاب لافتحالا مدع نا ابوروا خيرات نم رهظي و

 رصعلا) اسنرف لود نم ىلوالا ةأودلا رصع يف أاهيفت شف يتلا بورحلا مايا

 اظعملا ناهالا نومسقي ةالولا ناك دقف ءامدلا كفس رصع ( يجنفورملا
 عيباذا هاذ ناكلس لاق حب 2 نونحي مث جياذملا ىلع مهدياو

 00 0 0 هولا لع زد حالف يجنرفلا

 علا | يف رستلاف ا رتكاملاا كرقلا" ىلا نر لورا 0

 تسال قرم 5 ا” اذنلا نم لئلا لوصا تعا حل عادت
 نوافحي اونوكي ملو ةنايخلل ارهظم فارشالاو ءارءالا يتب انرف كوامل كلما

 ىلع الو ةايحلا ىلع نونمتْوي اونوكي لو ةماهشلاب الو ةنامالاب الو قدصلاب
 ةيقرشلا اهءاْا يف ابوروا يلاها نيب ًاعساش انوب دجن نالا ىتحو ٠ ضرعلا

 اءادخو ابذك مرثك ١ ابورح مرثكا نا ي يا ةدرغلاو



 قدصلا ةبحم نال هنم عافتنالاو صن ىلا فازتال وا ةلظم وا ةرضم وا

 1 جئاتنلا ىلا تافتتلا ريغ نم هتاذل

 بوعشلا ضعب نم بذكلا نكي ىلع لدت يتلا ةلثمالا ضعب كاهو

 رخاالا ضعبلا نم قدصلاو

 وزغلاو برحلاب شيعت يتلا ةيدبتملا بوعشلا نيب اوحاس نيذلا نا

 57 نيعضاخلا نيب عئاش وه (م اهنيب عئاش بذكلا نا نودهشي
 نيشحوتملا نم مريغ لثم مهنا » اتوث د دونه نع شرب لاق” ناديسلا

 قدصلا نا » سعتملا لئابق نع ثفرغ لاقو ٠ « ًاقلطم قدا نواوقي ال

 لاقيو «٠ نولوقي اب اريغك قثي نا ناسنالاردقي ال 0 3 ةيقلا لق
 مركي (مق نيللاب كحي نمو يوقلا دد ة1قدحا ذا طساوا يلاها نع

 مهنا ىتح مهيف ديدش بذكلا ىلا ليملا نا» 0 نع سلو لاقو
 ءافخا ارينا لع نولوعي مهنال ثذكلا يف اورهم دنأو هوك

 سيئئرلا دنع ةريك ةيق رهاملا بوذكلل ناف مهسئاسدو ءاسئورلا دصاقم

 يلاها كلذ لثمو ٠ « بذكلل فدارم نييميملا ةغلل يف قدصلاو ٠ مهنم
 نيشحوتملا رثاس دنع رقثح وه امهدنع رقتح قدصلا نا »لق دقف ادنغوا

 نيذلا غباونلا نم دودعم بذكلا يف رهاملا بانكلاو طم ل الر
 « مهب بين نأ نيوعس

 مهنم موق نع تيال هد لاق دقف كلذك اكريما طساوا يلاها ناكو

 مهلثمو ٠ دونهلا رئاس لثم ةبذك مهنا ةيومد ةيدا ١.1.1 ةموكحل نيعضاخ

 مهنع بولند لاق دقف مهفالسا قالخا ىلع اوظفاح نيذلا نويلاملا دونملا
 ا در بألا نا لسي نيينطولا نم ا دحا كريو دجا لينا »



 فحصلا اهنود قيضت رداونو رابح حلو اوصحي ىنا نم رثكا ءالخيلاو
 امال اًريمتم لقعلا ا اع ١

 ةيعاتحالا ةئملا هيضتقنو ةيناسنالا همزلتسا أع ةديعب

 قدصلا

 « رسنيس تربره» فوسايفلل »

 « ةرشع كلسداسلا ةدللا) ا! ت2 نع »

 ميكاج رب ىلا فرصتلا نم ليل متل اءاذه انمنرت)
 دودحلا ىلع نودقعي الف ايفسلف ايلع اثحي ةيدالا لئاسملايف رصعلا ةفسالق

 ءارةالاو ءايطخلالا لع نولوعي لب ءارعشلا لاوقاي داهشتنسالاو في راعتلاو

 / (امهيلع مهماكحا نونبي مت
 اماةنوقداص مهنا نوبسحي نيذلاو لئاضفلا ردنا نم ضحلا قدصلا

 داكت ةغلابملا ناف محلاوقا يطير فتلاو طارفالا نوبكتري و الا موي يضمي ال

 لدي لا ىاذ 0 ديلا ع تاني

 ربكا نم نونوكي دق نيهوملا ن نا عم اهعويشو هيوقلا ةداع وسر

 ةغلابملا اهيف نولمعتسإ الاوقا نولوقي مث هيلع نوثحي مثارتف قدصلا :ايعدا

 ةقيقحلا ىلع ةةبطنم اروصكلذ نوروصي و امهيلا ىعاد ال ثيح بانطالاو

 اهتشقرب و اهنول يف اهنع ةديعب و اهاكش يف
 ةقيقعلل ةفلاخلا ماكم >الاو لاوقالا نع ركتت نا نالا انضرغ نمسلو

 لع فقالا ل اهف امس الو ةقيقعلل اهتاح اهنم ناك اعلب

 صاصق نم ةأجنلل وا عفنلا بالحمتسا وا ريغلاب رارضإإلاك ةياصت ةولصم



 مجعالا ناويحلا ودعي هسا هجو ىلع ناسنالا ودعي ىتح ةيناسنالا

 ةيدرلا متاتنلاو رورشلاو رارضالا نم لخلل ام لهجي ردحا ام هنا لع
 ةعوسلا حبق نم محل اب نوملعي دق مهسفنا هالغملا ىتح ةيدالا بياعملاو

 عافدلا كسا مهسفنأ ن نع (نوعفادي منار » كلزإو ناهس الا نم ميل امو

 ماع رذعتي ذا ةنهارلا قتلك ا عع نكلو مجوع اور

 امنا مهلخي ناب نرغ 1 اما ريتك ٠ مومعلا هلبقي انا معايذرل اودع نا

 0 ةل بلا ةشودم لكلاب كفا دا سئناو جراد! نبخ ةنلسا

 كلذو ليلا رعاشلا ةيهاتملا وبا هلاق ام ةكحضملا مهتطسةس نمو اهتذتاسا
 قاع حقل انو قي فيك لاقف كلام يزتال ملا مويا لق هن

 ءارقفلل كلام ةاكز جرخت نا كل يغبني امنا هلا هللا نايس بيج أفلام ةاكز وه

 طراالا ىف نكي 1 يلام ءاكز يلايع نع تعلملا ول لاقف نيك سار
 لئاقلا وه هنا ىلع“ مهنم

 نك هلام ل ا ا 11

 نما هعمل ام كلعدجم الف نول "الا م نورتي "هللا نأ وال
 نسح ىلع ثعبي امرخ ١ ءيش ىلعوا مثدهز ىلع ةلادلا لاوقالا نم مهضعب

 فمي و مهني عقوي هنأو ناوبلل ةبلجي للا نا اوملع امل مهناف مهب نأفلا

 0 اوفخاف عقارا | يف سيل ام رهاظتلا ىلا اودمع ءاضغبلاو ةوادعلا سانلا

 خذبلا مل مدهز نا ىلع مهيف سبل ام سانلا نوعداخم اوذخاو مثرما

 وهو ٠ مهيف يعيبط وه امنا ايندلا تاذإ نم كلذوحنو ةرخافلا سالملاو

 نم أم نكس نودهزي مهف هللا ةبحم ىلع سيلو رانيدلا ةبح كس لوم

 قم أس هل ذب نلع مراسم سرا هنأش



 هج م لب ةايذرلا وصلا اا سا ءاللا ىرن الث اتناف

 هتلحب 2 ىلغلا ةجل ف 0 منه 0 نا ىلع ءا ءاوس ممدقتعم

 نم ريشك يف انايع اذه لثم دهاشن مكف ٠ لذبلا نم اًرارف ةصيقنلا ىلا
 فرشلا ناو ةئيزرلا ىئم لاملا ظفحم ةئيندلا نا ىلا نوبهذي نيذلا ءالغلا

 .سئاسخلا ىلا .نوليهو صئاقنلا ىلع نولبقي مثارن كو ١ فّرسلاىلا يداي
 امم نونسح مهن د نويسحن و لومغلل نوحاتري و اياندلا يف نولاغيو

 رخافملاو دحملا ا مدا ىلع مار را ةنطنط نولضفي نيذلا ا لأ

 000 ل ياك راع ال هلملو اعل تاي دانا دل نام مثدنعو
 لاق 1 لوسرلا نع درو دقو ٠لخبلا ةمذم نم 02

 رج نم ةرجض لغلا لاقو٠ مكلبق نم كلها حشلا ناف متتلا و م أيا

 ٠ رانلا ىلا هرج ف 0 كلقلو نق ايندلا ىلإ تالدما مناصغا وراثلا

 دقو ٠ هوم لك ل هب داقي مامز وهو بولقلا ءىواسأ عماج لخل لاقو

 اع ل ن ١كلذوا اريك اماظسسما ١ لغبلا فد 0 هنا هنع يور

 نم ملعشب ىببعتسي اناكف كك ايل قي 1 ل أنا 1 0 لوسراب هل لاق

 نيب تقول ىتثعب يذلاوف كرانب هللا ىنقرح الث ىنع كلا هل لاقف رانلا

 كعومد نم يرجت ىتح تيكبو ماعفلا ينلا تيلص مث ماقملاو نكرلا يدي

 تاع وا راتلا هللا كنكسال مذ كا كيم مر اجشالا 0 يقساور اهنالا

 رانلا يف رفكلاو ٌرفك ليا نا

 نا هنأش اك طن نك تبل لغلا نأ لاقي 7 ةياغو

 ةلفكتملا هصئاصخ يناسنالا. عاتجالا دقفي ثيحب ةرضاحلا ةئيحلا يلقي

 ىثالتنو ةييصعلا لوعصتو طاّترالا ةورع معيب ةلدابتملا حاملا ةاعارع



 لاعا يرهتل نينثالا حزم ١ دحاو رالخي نا نم هل دب ال ناك نينيابتم
 عضخم و سفنلا ءاوها عبلي نا هل ىنستي ال ناسنالا نا يا ٠ هاضتقمب هتايح

 لقاعو امئاو نوكي نا ه:كعم الو دحاو قو فِ لقعلا ماكحال

 نا ىلع ٠ نريرمالا دحا ىضتقمب شيعي نا هذه ةلاحلاو هل دب الف ٠ أعم
 نك ثيحي لادنعالا زواجتإ ال ادح سفنلا ناليل لمي دق لقعلا
 نع لالقتسالا ىلعرداق ريغ ( ىلآتءلا يا ) ناك امل نكحلو ٠ امهنيب مججلا

 ىلا يدئوت ةلاح ىلا لقعلا دحلا ىطختإ نا ىلع اًرداق نالبملا ناك سفنلا
 ملا داقنا اذاف ”هلمع لطبي ىتح لوما ىلا لقعلاب يضفتو عولولاو فغشلا

 يف طبخ ًالطعتم الماخ لقعلا نوكحي اهب يتلا ةطرفملا ةلاحلا هذه لثل
 لصاحلاو ءاوشع نمطبخا هيف لاقي ىتح ميهب ليل تي طبخي نك هتايح
 الف ىلغلا ةقيرطلا نع اعئاز دشرلا دقاف اي واغ لا نورك كل اره عبتملا نا
 انحاسك راتدلا قشاعو 0 نونجمك ءاسنلا وساع نب اذا قرغي

 ناب لوقلا نع ةحودنم ال هيلعو 9 أابعقا م اعل اهم لقعلاب اهرارضا

 روعشلا لدم ىلا
 ىلا هزواحت» لب هدحو لقعلاب كالخالا لعرصتقي ال لغلا نا ىلع

 عفدي للا نال كلذو ناعمتجي ال نادض اهنالف فرشلاب هفاحجا
 هضرع هب توصي. ايذ هلذب ىلا هعفدي فرشلاو لاملا رخذ ىلا ناسنالا

 ايم ةدحاو داقني ىح ءرملا نابذاحت نائل ناتوق هذه ةلاحلاو اعف

 ةدهاشملاب مكحلا اذهلع اضيالدتسيدقو ٠ ىرخالا لطبتو ابامعهيف لمعتف



 0 ل ومهم ممم همم ممم ممم ممم همم ممم وم ممم ممم ممم همم مم ممم عمم ةقممم ممم فم ممم ممم مو ممم ممم مم معمم معمم مم ماطموم ممم مم معمم

 لقعلا هب رهان يذلا لييسلا يف هقفني نا نع كاسمالا ىلع هلسحي ١ ذاذلتسا

 ادض 'ىلط# هني و ٠ منيب ليغلا وه ناسنالا كلذف بيرقلا بحو
 ةقيقح نكي ةلججاب و ةناسنالا دضو برقلا دضو متلئاع دضو هسفن

 ٍيريخ لمح لك ىلع رانيدلا نزخ رثؤي و ٠ مومملا نم ًاضغبم ودغي ىتح
 / عقدي ال ىتح هسقن نار ةكلاو فرو رضاع ول احلا هنادي الو

 فيفطلا نود ”هنميث اب ررضلا

 يك لاو كاردالاهمدعف لقعلا بيصير غلا نأ وجال
 بسحت يو اهم"ذ ىلع سانلا ممجا هذهك ةحيبق ةلخ هسفنا ليغلا يضري
 نع ةبيستم نكت مل ةليذر ثدح املق ذا لئاذرلا ماربتعت لب 00 5-7

 نا ماعيوهو سانلا ىلا رظني نا نع لجخلا هيذثي ال فيك م١٠ لخببلا
 يف ءاوزنالاب هيلع ىضقي أم ناهعلسالا نم مهلذاحتو ا ل

 املاطو راعلا لابرسإ ليرستموهو مهنيب رطخي كفك ما هتبب اياوز ىدحا
 لقعلا لتمم بسحيال فيك ما مهنم نيقياضتملا نود جرفلا باوبا هلخب دس
 ناسنالا نا لئاق لاق ناف ' هب هملع الا هانغ نم هل ةذإ ال يذلا ينغلا وهو
 لالتخا ةحيتت لخبلا نوكب لوقلا غوسي الف لاملاز زارحا ىلا عبطلاب لايم

 أم ةيانف ءرملا هللا وبصي ا

 تلق ٠ هريغ ىلع هنم دشا ًاعوقو هيلع عقو لاعفنالا نا ليلا يف اذا لاقي

 لاعفنالل ام لوجي دحا نم امو هاوه عبتم لج هلا ”الالتخا هلقعب ىفك
 ةياسفنلا 0 اننا لكلا راع ار رشا فرع نع هيكل

 دعبو ٠ ناذثا ايف فلتخي ال يتلا ةررقملا ةنيابلا نم ةيلقعلا ماكحالاو

 نيد نيب عمجلارذعتل اهني عمجي نا ىلع ردأق ريغ ناسنالا ناك اذاف



 ظل

 « يلو يدنفا سجرجل »
 « :رشع ةسمااخا ةنسلا _فطتقملا نرع»

 0 ول مماللا رانيدلا اذه ةقيقح يف لمأتلا ءالخلا داجا ول
 ٠ ةشيغملاتاجاح اهيضتقل ملوأ اروك ذم انش دند تناك اهرانكلا مهاوما

 قئاقحلا ردقو همهارد ترفو نم دنع نايس عنملاو لذبلا نا اوملع وأو
 عم مهاردلا عمجي ديدشلا ملولا الا وه سل لخلا ناو اهردق قح

 ةناهالا ىوس مهبسكيال يذلا يبقلا لزببلا نع اوعزنل لذبلا نع كاسمالا
 نا ممل ىلا نكلو ٠ فرشلاو دجللا ةورذ ىلا مهعفري يذلا مركلا ىلا راعلاو
 اودغو دشرلا اومدع ىتح مهبواق ىلع هللا مت دقو قئاقملا هذه 1
 اًراثئتسا مهانغب اورثأتساو ةمليضفلا ىلع ةليذرلا اورثاف ميش .نوهقتفيال

 هذه ةلاملاو ورغ الف : هدغز نم الدب شعلا كنض ىلا مهب ىفغفاارئاج '

 اب قوعتمت ال مهسفنا مث اوناك اذا مثريغ ةعفنم يف لذبلا نع مك ابسم) نو

 ءاضقل ةطساو الا ىنفلا نكي ملاذا هنا ىفخي الو ابيط ًالالح هللا مهقزر
 ىلع ليبسلا اذه يف قفني نأ ةرورضلا نم ناك ةايحلل ةمزاللا تاجاحلا

 نا ,نييملا لطخلا نم هنال بيرقلا ةعفتم عم هب عافتنالا ىلا يدوي قسن

 هذحلالا هيلا ةجاح ال نيح ىلع رهدلا لاوطهيلع ًالوفقم رقنازخ يف نزخي
 اًقفو لدعلا بناج ةاعار عم هليصحتب "تهب نا ناسنالا ىلع ناكو ٠ ةياغلا

 مقي ناب بلطلا يف حم اذا كو ات يال ل اعرب
 مجللا ذلتإ وا هازارحاب افوغشم هلق حضي ىتح فغشلا نم "مقا ل

 ىلا ١



 هقافرا بناج نم ىقلي ال ناك ةياكلا لبي ةسردم ٍيفوهو هنأ نيبال

 يف 10 ىلع اًرئعم هسورد يف اًداك ١ ديت ناك نال ةيرخو اءزهالا

 مهباجاف مداهتجاب بس نع :هقافرا لاس تاّرملا ىدحا ينو ٠ كلاعا 1

 3ك ةسردملا ىف ف ةريصقلا هتدم يف هاوق لك لذبي نا هلا عيطتسي ال هنأ

 لاّقف !ةزهو لا مونم ني ملف باونلا ناعرتيرصل ةامارص

 دمج حاصلا دنعو نايعلاب هأيا عيدا نا نم دب الف كلذب نركتا م

 ًاعضاو هريظن هّدجو هتوق ىلع لجر لك لكتاول اذبح ايف ٠ ىرسلا موقلا

 تامالع نم ةءالع لوا كلذ نال هينيع ماما هبلطي ركرم لكو ءاقئرالا

 حاجتلا

 هضرغن م ءازولا لعج ولو ىتح مصتعم ردجلاب ةرما بيخن الو

 ىلع قيفر الو قيدص ال نا ةفرعملا قح فرعي نا عرما لك لعو

 1 0 وي ناك اهب دقثعي و هسفن لثم ناسنالا عفني ةطيسبلا هجو

 ا ىلع نا سحب !ناسنالا ناو را د لجرال نا

 لام يلو ًالعتم 52 ول لوقي كم اضوع هناو ضرعتسإ 3 بع ناو

 لجلال وهو سار وه كافااس كاذما اير صا كتلدكل باسو

 غولب يف هسفن ىلعا 0 هدهج بريل و ههتشيام لك معنتمإ ي ملا

 ىعسي مادام العاق هآنم

 مر ةويرد العم قراللا ساس ١٠١ الو 5“ دجملا روخب يارا

 ها الا ناسنالا 52 الو رولا + نه يسفن 0 :عفني الف



 .ملذلي ال نيذلا ملاوحا وسو مثاوق فعض ءارو نيرتستملا هاوفا دسي اناهر

 لس ىلع يلاعما اوقري نا نورظننيو لاههالا طاسب ىلع منتلاو لكلا الا
 لامالا

 ابارغأا باش يتم اهكرديس ردك نم ىلعلا بلط نمو
 افا مهناش ةعفرو سانلا ةيقرت يف ادي لاوحالل نادحا كني الو

 غولبل اهمدختسلو هيف هسفن عضي لب لوالا ماقملا اهيطعي اليتيقحلا ناسنالا

 « فرت اوا ”هعشت:تءاشارماالا اهل اهدي ىف ةلا نوكيا نا م را

 ايارجا الا هدزت لف لاوحالا هتمدخو لبسلا هل تدبم ناسنا نم مكو
 :ر» كو ٠ ًايظع هطوقس ناكو طقس ىتح ريسبلا تقولا هيلع ضم ملو

 يقريفهدج ىلع الكتمدحاولا اهمدختسيف لاوحالا سفن يف نابلقتي نيلجر
 للا ىلا هكلقو ميرركتف حالا ال ترتكي الو هي روش ها

 جيصيو هدنع نانبلا ضعي ايها وده الا ابن تلي الو راسنا و لذات

 هدعب لوي

 هابقنم ىذالا كيتأي ناك 22 ىذالامفدهب وجرت نم بر
 رظنني يذلا هريغ لع لكتملا لعجملا ناسنالا نارمالا ةصالخو

 هسفن بعتيو ىعسي نا نود هعفرت اهنا عقوتيو ةبسانملا لاوحالا لولح

 هقنع قوطي نا هلثل نسحالاو اهب لحي الو ىلعلا لاني ال بعتلا ضعب
 طاسب ىلع اهبلاطو لانت الا ىلعلا ناف ٠ رحنلا يف هسفت يتليو ىحر رجح
 يتلا رومالا نمو ٠ لمعلا ىلا هبحاصردابب ملام كردي ال لمالاو لسكلا

 اموا ملاعلا بلقاف اًديج اًركرم ينطعا سديمترا هلاقام اه ا
 تر لاعلا ىاقاو م ا اهحا :.سحا وهو 0 هْلاَق
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 لوزنلا ضعب يف نا لييقلا اذه نمو مهقوس اوكرحي ال كا تايكررملا
 ىلا ءانلا لفسا ل تالا( تادكرللا ١

 الو مسا ىلع دوعصلا يف هيلجر كيرحت ابعت ماسيال يك هالءايفمونلاةفرغ

 طشتو مههوجو مل لسفت هلا عارتخا ىلا سانلا ضعب لكلا قوسي نا دعب

 هلا ىلع لب ال ماعطلا اولوانتل ناوخلا ىلع مهسلجتو مها مهمسلتو ثروعش

 اهيف ماعطلا غضمو مههاوفا ىلا مهيديا "د يف ابعت اوماسي ال يكل مهيشحت

 ند ورع 0 يف4هسفن دمتعي 00 ماعلا يف ناسنالا نأك امهمو

 عنتقي و دودخا نار ارز الغش لغتشي نال 0 لكي ىف هدهح

 ىتح هبقن ىف ىخورتو هتثارح تلمها لقح ىف يف ةيلقعلا ها هاوق [ 0

 درع مناك ابن ..كاانلا ىلا رو اذا اهنع لف الاجل تاي

 يعسلان عجلات الو هرعا ين ىخارتي ال نا تاي ةرسع ارحل وةفيعضةلقعلا

 سال 0 ناك ةيمور اباب عباسلا سي روغيرغنافيلاعملا ءارو

 رلجكو زابخ نبا ريبشلا يكلفلا سوكتربوكو يرحب سداسلا نايرداو ايعار
 اًريقح ابهار ملاعلا ندمت تبلق يتلا عبطلا ةلا عرتخبو لزن بحاص نبا

 يف قاقرتسالا ناك مايا ىار اذه ناف ٠ هريظن ديبعلاررح نوسكر الكو

 هنم دالبلا ةيقنتو هرما يفالت نم دب ال هناو ةميخو”هتبقاع نا ةمظعم
 ارا رك نمو لاطا حس 0

 هتياغ ءادو ىعس لزي ملو قاقرتسالا لاصتتسال هسفن سّرك لب هب

 هآهتشم لانو اهب زاف ىتح

 مسملا ةّوه نم اوضه: نيذلا نم ءالوه ريغ داريال ماقملا انمي الو
 : 7 ل 1 ش

 ب



 منوهسفت هملعت لب ةذتاسالاو بتكلا هملعت ال اهبف نال ناشلا ةعفرو

 هبئاصمو رهدلا بئاونل بستحي سارمو ةوقو ساب اذ الجر 1 عل

 رهدلافكدلو 0 الل » هأنعم أم مهنع هارب نق كفوأانهو:فوزغم رما َكلَذَو

 « هسفن نم نسحا ناسنالا ءلع امو » « هملعي

 ناشناللا: نضال يفك ةيليرستلا "تسول او هي هس ادم

 تابوعصلا هب فحتو مناوملا هب قدح ملام ايقيقح الجر ءرملا ريصي الو
 راهزالاكل يبقلا اذهنم وهو ٠ كلت ال "الجر هريصت يتلا يقذا اهيلعرصتنيو

 ةيراطملا !اهمماور لك لت 5 ىلع بلقتلو قحستو عصرت ملام اهناف
 قإ ةنيع ىف غرب يم هنا لاقي هناف ( نوسحلا ) ةياقس باك وا

 لاق نم داجا دقلو اهاجصتاو هناحلا | عدبأب

 كراج ال ليسنر تلق قيدانص لاجل ذ 1

 اذه يف يبا تاللبستلاو تاءارتخالا ضعب نا ن ظي ام ىلعو

 دما لعل !عبص | دقف مهتعفن اممر 5 نلف طب بوش

 ينطولا علطقي 6 فراعملا لابح قوف هب  عطقيو 0 ديملفا غامد يف ملعلا

 ل ميصاو هدالب لابج قوف هرهظ ىلع رفاسملاب نادلبلا ضعب يف

 ودير و اهرما نم اوصلختلو مهنع اولصي يل نيدلا ءاسورب مهتاولص رما

 باطلا :نقرظب“ ايلا نورا مثو ذجلاو م ردا ميبتكا مباسجت نا

 مثو نوواشن كبح لا لمفما اك ملامح ا هجلاخنو دابسلا

 ٍيفو تالاآلا و ةيكلا لإ !| ىلا مهتاباسح لم“ يف نودوعيو ٠ نوحيركسم ماين

 نوت يل تاياورلاو صصقلا ىلا مهتاعلاطم

 .نووشتقيو حبلا يف مهتذلا اني ال يكل لعاب نفطي تاود



 طئاسولا نسحا نع ءارتككلا ١ راشتسمولر“ دروللا سراب

 هنع لختو كلنبا جوز هل لاقف هلغش يف هدلو حاجن لفكتل اب هل حصني ىلا
 يا يف هعض مث راقع ااو لاملا نم هتحوز دنعو هدنع ام لك فرصي نا ىلا

 لا لوقلا اذه ولرث دروللا.لقي و ٠ مسج هنا.كلل دكوا ناو تناك اةنإب

 . ماجنلاو دجلا ىلع ثعاب لوا سفناازيزمل رقفلا نا اًلاعاربتخم ناك هنال
 ةجبشلاب و ل.سلا يف هس دهجي |! هيفكب ام هدنع يذلا ينغلا لجرلا ناو

 لجرلا تاس نا 0 ردن اهف الا رمملا ىرد يقلربي ال

 1 لاول دشتميتاقشملا مثمتبو لاوهالا نباقتوم دووم

 اهب طعتل لسكلا نم ةوه يف هدلو يعرب كلذ نال هدعب نم اهب منتي 1
 0 ا دليم العا رد تاق اذا الا ايس مل

 نممدقتلا يف ءىدتي يذلا ىتفلا نا ىلق داو هتعفرو هحاخت ءارو حدكي

 كلاما تحلل رجتني هوبا ىهنتا ثيح

 ن» ةجردلا هذه ىلا هواصواو كسرت اي ماعلا اوعفر نيذلا ث نمو
 يتأا تالالا اوعرتخاو تاودالا اوطبنتسا نييذلا نمو حاجنلاو مدقتلا

 مم نرارمعلا نكرا تد.شو ندءتلا رانمتعفرو لمعلا ليس تلهش

 دالوا مث ما ةحارلا طسب ىلع اومعنتو زعلا دهم يف اوبر نيذلا ىنغلا دالوا

 نا دعب الا مسقناب اوموقي ملورهقلا نضح يفالا اوبري مل نيذلارقفلا
 وا مهعفرت ةفدص ىلع نياكتم ريغ مهابج قرح بضنو مهديا تاك

 اييرتم :اوقررق مهسفنا ىلع لب هونما قيدصو ا هوثرو ىنغوا مهعقني دعأسم

 لكتم ريخ تناكو [ويخ

 حاجنلا فرط ءرللا حضوت ةسردمم ريخ هعناومو ملاعلا تابوعصو



 ناطرسلاك ملاعلا يف سانا نم كو * نيعار ذلا نود الا تاقوالا رثكأ يف

 الإ .سفنلا لع دادتألا «يملجيو !ادج ناطرسلا مهقوقي لإ ال عش د

 لاهي ناوا ماملاك اوشيعي ن م ًايهتي مل ام ملاعلا اذهيف مايقلا نوعبطتسي

 ءايلعلا ءاروهريس يفناسنالاو ٠ انمدخألا اودع نا نود اليهمهلع قزراا

 هءرغي ال ام تابقعلا نم كلذ نود ناف ةلهس قيرطلاو اءيهرمالا دجال

 اهل لاذتي ال نا همجات نوح هيلعو لابجلاك مزعو ايرثلاب ثبعت ةمه لإ

 وا ا.باذي ملام اهنع دتر. الو هتيلكب اهمحتمت نا لب .اولاا لا جاد

 هدييفت عناول او.تابوعصلا هذه نا كشالو ٠ كا رما هللا يضقي

 نود نم هضرغب زافو هاما غلب ول ام رثك ١ هليبس يف اهفوقوو هل (هتدناعب
 الو ٠ هسفنب هلصح نكي لام زعلا ةذاب رعشيال ناسنالاو بصو وا بعت
 اركي ل اه نعل يعن ةميق فر. الو بعتلا دعب الا اهردق ةحارلا رّدقي

 يف فقت' يتلا بعاتملاو تابوعصلا هبشأ امو ٠ رقفلا محج يف هبلق ىلغلت

 هقيزبو هسارتفا دصق نوشع“ ىلع لبقا يذلا دسالاب ناسنالا ليبس

 هرافظا ىقلت لب همأمأ نمرفي م ةارع لوا. :نوشمش لاف ةسارخا

 هامرو هيلع ىلا ىتح لي مو هسأب ةوقو همزعب ةذوعتلا هباذاو ةددحملا

 ةذوعتملا هباذاو يذات ال ةددحلا ”هرافظا دجو ةيناثلا ةّرملا يف هب رم الف

 1 نالنالا نا مولعمو ٠ كالت ندا الك ح هيف دحوو شهنت ال

 هتوق تفعاضتو هتالضع تدتشا باعءتالاب سرقو عناوملا هتمهاد ادالك

 كلت ن ٠ ,ظعا باعتاو عناومب ربدتي ف نك انما رع هته تدادزاو

 بحي مو ايحلا قلط اهدفو ىت: هتمهاد 0 ا رثكأو

 اباسح اهنأطوأ



 هيءسإ هرألا (017١

 هاوق ةنروخت الو ٠ ىلا ءاذنخاو ىجولا ءاذتحا ىلا ةقوستو هيلع ين
 هللا بالا نيب ةردات اكلو كسرالل انس لاوحجالل نآق اهرما

 غراب همدختو لاوحالا 4 لذت تباثلا مزعلا وذ دلو ل

 ل اي مرخأت ةنقاو ينك نيرتتك مدع 7

 تخاناو سارلا مل كباب لف :اراغ م قعلي ال ًالاطبا مهتدجو

 دإبلا ةضيب نم لذا مهمدخت تتاو اتاسعاص

 كوي نع ةقزرباو ًاجرخم هل لعجي هللا لع لكوتي نم نا كش الو

 5 مهلاوقا يف ا يف ءاج دف هدجو .دبعلا داهتجاب طورشم كلذ انا سحب ال

 م كفن دعاسو كلعم موقال يدبع أي مق هدبعل لوقي هللا

 ١ هقزر لصح ال هنا ىريوهو هشفن رقتحي ال سانلا نم ٌءرما ياو

 0 ملام المع لمعي الوهو الجر هسفن دعي وا هيلعريغلا قدصتب
 ىرحاو قلخال سانلا يديا نيب ةلاب 00 ناف ديبع هيلا هدوقي وا ديز
 فعضي ىتح رهدلا . اج تملي اذ هند ٠١ مهيب لجرب هتيعمس نم هب

 ها ف اع ريصف هيف ةماهش لك توتو هردص يف رمزع عاركا

 ةِنبلا يوق ةعصلا ديج باش رظنم رظانملا حبقا نمناو ٠ هعفصت نا

 ناك مدح فانا امضاووا هيدي احوطم فقي فاتكأالا ضيرع
 دجلا ليبس يف هامد قيريو لمعلا ىلع مدقي الو سانلا ةدعاسم للطي

 كانه ثيل ةسبايلا ىلا هايملا هتفذق اذا هنا ناطرسلا نع ىكحي امو

 0 كامو هيلا دعت / ناف ٠ اهلا هب عجرتو ةيناث دوعت امير

 هنا عم كا لدتا لس دا تعم نأ ىلإ عوجلا ضضم ىلع ارباص عوجرلا

 اهنع ا ديعب نوكي ال يذلا ءاملا لصو ًاليلق هلجرا كّرحو ةمحلا لذب اذا



 [(111110100 ااا ل ل ل

 « ةعبارلا ةدسلا فئاطالا ةل# نع »

 (لّجبا دلغلا نم "140 نخ نراك( رجال ةييدالا تالاتملاو 117" نح عجازأ)

 كرما عيمج تنا لوتف كرفظ ريغ كراج كحام
 ناك نه هرايغم يف سانلا ىرابتي عازن ملاع هيف نحن يذلا ماعلا

 هتينمأب زاف أماه امادقم ناك نمو ايبا مقوو هلمح هب ءان قرخا 20

 رظتني لكو ءىرما مدق عارصلا اذه يف تبث اةو ٠ ارفاظ هيف تنثو

 هاوس دي ىلع هانم لاون لموي وا ريداقتلا يديا ىلع حاملا
 لجر يلعايندلا يف لّوعيالنم اهدحاوو ايندلا لجر افناف

 لمالاب زاف ألا دجلا دجينتساو لما لعايندلايفشاعنمتلقو
 ينغلا جوا ىلا ةسخلاورقفلا ضيضح نم ءرملاب ضبني ءيش نم امو

 وهو سانلان يب ةورمأ مدقتي لو ٠ هسفن ريخ ءارو هسفنب هيعسو هدج لثم
 فتريذلاو ملاعلا رايك تلاس اذا كناف هشارف لع بلقتموا هتبب مزالم
 تارت يبلاعملا اوكردي عرثكا نا ثيعفلا مماوحا تدقطاو نادت ارد

 مههابج قرع بكسو مهتاقوا ةيحضت, اهولصح امنا ةقدصلاب اهولان الو

 اهليبس يف
 ميس ءرلل ةليح الورابداو لابقا ايندلا نا دقتعي ةورما 0 الو

 هيلع تلاهتاو ءامسلا تاريخب ةيلع تضاف تلبقا اذا ىهف اهماما فوقولا

 اًرار انام واغسل فاروس ىلا مقلب اهتم رقستا اد ىتتسالسرلا عالاك بسس
 اهران ىلع هتبلقو اهرافشب هترب تربدا ناو اراردم ءامسلا هيلع تلسراو

 ناىلا لازن الو ادص هنع اهتاريخ تّدصو دس هيعاسملك نودتماقاو



 هنوك ١ نكاذسملا نافأ« اهيفرت اك ولملا تداكو اهسنت ال :ضزالا تدك

 هناف ةعضلا ةياهنوهو ءاظعلا ماما ههجو رفعي نم ةلزاب هسفن لعج دق

 ذخاو حودم لا ةمظع يسن ىتح ًايظع وعم همالك ىراق سفن يف اهم دق
 ةففقولع رال اذنع لخمو اهقوخا ريدك هلسكت اى لظالو يل اذيلملا ةمانع لكني
 ثدح نم ايش اتوافت ذانيلوقلا الكن ا ىرت تناو مالكلا غوصو معلايه

 فانا قواذل كريخ نم اكينشللا ذيج انواهت دف ريكرلا ندر ةماعلا دو

 سفن يف يتل امل ظافلا ىلحا» ًاعضو دوجا لوالا لوقتلا ناك ول لب داريالا

 يناثلا لوقلا نم هل ام هلئاقل ددوتلاو طاسنالا نم هئراق

 يطع البان كش ىلا لوف لوقا اذه نم“ بوقيو

 دح هل حفص لق ماسح يلا 0 هسفن زه 1 31 لف

 دسالا هقناعتماق الجر الو 2 هوحنرحتلا ىشم نم لبق راملذ

 ام رثكاب جيدا نه اهصخ ذا كا ناو

 فرصنا ىتح فصو ام ناب يفا اح بل حودملا هب صخ

 ىحلاو هقوذب باجعالا ىلا ين اا ربك يف لماتلا نم ءهماقلا نهذ

 هحور ةقرل

 نا اهيمج انارحا امو هدحو_قوذلا ىلا هلك عجري امنا هلاثماو |

 ناف ةيجس انيف نكي ملاذا المت هيلعتاو كووزلا اذه 6 ضورن
 هي ًافيطا نكي ملاذا هملع عابرا ةثالث يتقحلا ملاعلا لع نوركتي سانلا

 لحارم قئاقحلا نودو اتنودو انلاثءا ىلع نورت د هنأيب
 الجم ووههلسل



 0 ةامحلا يف قودلا

 كش يف انناف هرعش ضعب ىلع أسانق قوذلا اذه نم يرعملا سفن تاف اه

 ءالوه لع شقو :: هملق .. ١ رم ةيدابص لئاسرلا كلل نك نامل

 ةغالبلاو ةحاصفلا نم ةجرد عفرا اولزن نم ملاثما نم نيريثك العال

 ماك د نوتوافشم هو املا تح نم مني توافتلا لق ىلع مهناف

 سفنالا فطل ىلع ةلالدلاو قوذلا

 لل اك اهتاوذير انج !رداص ملف سوقنا ف قونأا اذه

 نكمي دقف ١ دساف ن اذا وه لب هدر ىلا دس الف الف سفنيفناك اذا

 قفميف ريتك مالك نع ارداص ل اغلا ىلع 00 قوذلا داسفو هحالصا

 أبيحاص :ى٠ قاقمتسا ريغ ىلع ىوعدلا نعو الياج ىنعملا ناك ولو دحاو

 نكي بحلول ىرتف اندالب يف باعكلا ا ضعب دنع شاف سعلا اذه

 1 هنكلو ةيلسم ةصق صقي وا ديلا ىنعملاو نسحلا عوضوم ا 2

 يف هركلاو ةوادعلا هل ببسيو ءىراقلا لمي ام دادتعالاو ىوعدلا لئالد

 بتك م ةقيقح ثيح نم هدافا دق نوكي هنا عم هسفن

 ”الثم لوف ردقل ا يلاعتازنملا 2 ال يعل هل | مهنم دحاولا فصي

 ىدعتو لزانت م 0 هسلجم نم ينانداف نالف ءاقأب تفرشت دق
 هفرشلا عودا نم مهنا ع هئاسلح نود يلع هئيدح رصق ىت- يردق غلب

 هلئاق عاضتا ىلا ةراشالا رهاظ نم هيف ام ىلع مالكلا اذه لثمو ٠ لبنلاو

 لثعي ثيحب ماس قوذ وذ هرفتغي ال ام ءاليلاو فلصلا نم هيف ناف

 نارا اودع ل نركي غيت ةدراو هلا حبقا ىلع ءىراقلا نهذ يف هلئاق

 هتبقل الف » لاق ذا ءاظعلا دحا هللباقمل يئاذمملا نمد رف لوم

 تاوطخ يلا اطخو أشقني فب تارثلا تشو اثرت دم ضرالا



 نالا هينعن يذلا وهو ملعلا نم ءيشب هل ةقالعال

 هرعش ارقي نم لك نم أب وبحم هدجت ميظعلا انرعاش يبنملا ىلا رظنا

 هروعش فطلو هسفن فرلل لب هناءم فرشو هراعشا ومسل سل كلذو

 هنكلو ةهوركم ءايربكلاو هرعش يف ريتك" لاحم ريكح. ناك وه مث

 تدروف هسفن ةقيقح عم ترج لب ًافلكت اهفاكتيل هنال كلذو بوبحم
 نيح ىلع قحلاو قدصلاب هتاذ فصاو هناو هسفن فرش ىلع لدت ةطيسب

 ولعوةغالبلاب هتقبط يف هنا عم ا مام يبل 0 راختفالا اذه دحت ال

 دعفتي يذلاو لزنت ال ثيح اهلازنا ديريو هسفن بلاغي هنال كلذو يناعملا

 ضارغالا فطلا يف ا دراو ناكولو هضعب لقت مي مامت يلا رعش

 رعت انا انش نم لكلا نم قو مق مناف ناذحملا عيدبلا ىلارظنا مث

 اهالكو همالك ءانثا ين ريثك راختفاو وجه هلومظنلا يفيبتملاكرثنلا يف

 لمحملا فيفخ هتالع ىلع همالك نال بوبح كلذ ىلع هنكبو نامومذم

 نم همالك لسري ناك هنال كلذو هظفلو هانعم نشخ امهم رودصلا لع

 - يرانا عدل كشيباع اهدازيا ندع قرذإ نيكد ةنطللا ف دع
 نودي و سيطخلاو تدهللاو رعاشلاو :نتاكلا ةدمج هتاوه قوذلا اذهو

 ايهتمالس ترثك" ادهم رعش ولحم وا|ءالك كيظب :نترا نكي ال قوذلا

 ةلذتبملا يناعملا نع ادعتباو الممل 0

 نم ةلزنم مف عفر انركي داكن ديجاتا هو يرعملا ءالعلاوبا اذه

 ال همالك ةمالسو هتغالب ىلع هتكالو (طورشو ةماعأ] عا يف يناذمحلا

 م 7 لئاسرل اسر ١ نم هل ن ل يناذمحلا عم قوذلا ةهج نم ءىّشل ا نياق

 اا ءا عم أنا ريغ فيطا روعشو نس>قوذ يذ لك اتءارقب بقاعي نا



 ىلا هجوملا هلوق جس ! وهو ةلاحلا سس ثيدحلا ىف هايا

 ادحقلا اةبامكلا كل ١ نكلو ما ةباتكلا | يف 0 ف نركب اخي

 |هفراعت مدعو ءكر اهلا نم هدعب ةدش ىلع نناكلا نوك هنقو تيدا نب

 7 وهتوص مح يذلا بب درقلا ثدحلا سفن نم هسفن ىلع ةلالد دشا طق

 ارق اندتكاو سفنلا يف عقوا هرهاظ ينوه امم كلذ ريغو هتاكرحو هتاراشا

 تانادجو ب يرغنم اذهو ديعبلا هقكت ماو ٠م لقا ةَقيملا يف هنكلو

 اهتقرو اهنطل ومسو سوفنلا
 ههركت وأ هقشعتلف رصم يف كناو وتلا ينوهو بتاكلا لوق علاطت

 هسفن لع لد هتباتك ف ءىشل لب هتارابع يف مقس وا هلوق يف ةحاصفل ال

 1 كلدو كدافا !ةينالا فلسا ذاف هشع ةيف5 و هترشع قرطو

 هلوذ نال كلو ةينازنسي ندد اه نك .اضلل لاقاورك دقق معلا

 اهاضرتو اهديرت يتلا ةروصلا ىلع كرطاخ يف هعسرتف كسفن ىلع فطل

 «يلهتهرك امناو قحلا هيف كداقتعاو باوصلا بتكي وهو ههركت تنا مث

 لع كيدل مدلازب كقوذ نع ىفاجتو كسفن لا 0 ِف

 طقف سفنو سفن نيب نوكيروعثلا اذه نا ءىراقلا نمهوتي الو

 هبحا ب حاذاف هئارق سوفنو بتاكلا سمن نوب يأ سوفنو نسا نوب وه ىلب

 دقن انه مل اذأو بلاغلا ىلع كلذو م ههرك هرك اذاو عيمجلا

 عامجالا وهتشي ا اهات ازيه عانتما و قوذلاب هيمسن ام نذا عنتما

 طورشو م اعلاب قاعتي ام قولا | ذه يف نأ م هبرقي اهضئاقنو نسامح ىلع

 أه ادب هنا ثيح نم ظفالاب رس



 رع نع اونشنت الو تابيطلا اونتجاو اهباوبا نم يلاعملا اوبلطاو ةيلعالا

 00 ًالالجا رصنلا ريشب مكيبعو سارلا ىلا يقارم مك ل
 رفظلاب راف الا ربصلا بمن يشار :٠٠ يلوا | سما يف دج نم لَقف

 ةبادكلا قب قوذلا
 « ةيناثثا ةنسلا - سلجلا سنا هلم نع »

 6 دلل نال نع اور نع كلا سا نحب ايدل ل ا
 هاج او ب لا نم ا اتوا لكل اا اوم يدا دنع .ااعنالا اكلك

 لضافتثهب وةقيقح ناسنالاوه ءاشنالا لب هنع داوتوا ناسنالا عم ًاشن ام

 لقع ذل |هو ساطرقلاو 5 0 اذه الواو هلبنو هلقع ريداقم توافتثو هبئار

 لق يذلا شحوتملاك ميه هش اءامعو الا نانسنالا ناك اليدرولط ةاسور

 ةيونعملا ةبجلا نم ءيشب ميهبلا ن ء قرفي نا

 نو الا قرط انيين نا لاقل فرض الضر لفل
 نيلغتشملاوهباحصاةيالو نموهوانةوطودعي امم كلذ ناف اهدساف نم ةباتكلا

 ةقالعلا نيبنو اهئارق سوفن يف ةباتكلا ريث أت لع لدن نا اندصق نكلو هيف

 ولاو روفنلاو لابقالا ثيح نم ءىراقلا سفنب يتاكلا سفن طبرت 7

 هن اهداسفو ةباتكلا ةعص نم لجا ةقيقملا ىدإ كلذ ناف

 نسل ىفاهنيث انو ارطاخلا 0

 نورفانتيم هنا اكو اهتنسلاب مافن امابمالقاب مافتن سانلا نا مولعمو

 ّق معو 0 ضرع هناك مم كلذكف مهميدح يف نوبرقثيو

 هترشامل هفطلتسي وأ هن دو سمن ءرملا له ابل ثآ ا نقل 00 صعب



 ا ّىَم 0 روفنو فورغ فورع ا واكمل كاق دقو

 تدسف اهتامها ناو ت2 0 ىمو تعدترا .

 « منقل ليلق ىلا و 0 اهتبشر اذا ةبغار سفنلاو »
 و 3 دقف لاحلا لذب اوعنقت الو ليلقلا ىلا فنا اوت الف

 نحنو تاوطخ ييلاعملا 37 يف برغلا اطخ دالبأا يف ب طخلا ظعو داهجلا

 مبترم وعس نم أنيلا نورظني مثو تاجردلا لفسا يف مثءارو فحزز دعب

 اذاو هيلع انثبل يذلا ردقلابو اهيف نحن يتلا لاحلاب نيئزاه افايؤتساو كت

 ا 1 اد هنا هرادتقاو مادجي نر مهتلزنم هسفن لرنو .قرش دهاج

 برغلا يف الا ملا 2 دبل اولاقو ريكتلا هيلع اود ادشو تاءامج , هيلو

 هذهأطتنا تأرجت ولا ىبلا يقرشلا اها فيكو' 2 ةلانارسإلا امو

 اما هذه دعب نان فشاو د | مايالار ىعدتو ةريطخلا ةبترملا

 1 نيرغاس جترفالا ا ارو فحز قبنو هي مضر نوينطولا

 ٍلظنحلاس 7 رعلابينقساف لب رةلذبةايحلا ساكينقت ال

 نذر دلع دال امذه اراد دمر ٠ كك دانا م اندادجا
 ٠ ٠ اوععماال ا موانبا متنا متنا ٠ ةكحل او ةفرعملاو ورلعلاب ضرالا مأ ىلع اورختف

 كندض .يف 'هناكو يدانيروبقلا تافر نم جراخ ت ثتوص 000 ٠

 اًداليلانماخ ٠ نولذت فيكف ةببا اسفنا كاشروا ةانبالا اهيا ٠٠٠ ديدش
 تضهروبقلا نم تاومالا ابف ٠٠٠ « نولمابتن م ىلاو اهومتلمهأذ ةزيزع

 دئاعتلا مذهب ىلافاءاهنق ارق ير لالا نما راسم
 ةلفغلا ةنس نا كيسا ما اويهف ناوحلاو لذلا يف قبن حو لسكلاو

 اللا درع ا ويطاو اهردقا نمل اوردق ::: طلو ا



 "ليلا هيرلاو رشلا لتب+ .اهيبلاط ريغ
 يبرعلا رعاشلا لاق ام كولسلل ةدعاق نسحاو .

 مواقم ةزكو كورشمو هفيرش ١ ثالثا نف ساو الا سانا

 'هزأل قحلاو "حلا .هيف ”مئئاو» .٠ : هلضق. فرعاف يقوذ يذلا ًاماف
 ما ان يسفن هتباجا نعتنصلاقناف ينود يذلا اماو

 ”كاح لضفلاب ملحلا نا تلضفت افه وا لز ناف يلثم يذلا اماو
 لئاقلا لوق دح ىلع هلاثب لاثم لك ىتلي اراشم هلع نعت ني لقادلاو

 "نيم رع ل ايران ل ٠١ راسم سايد اللا
 دعاس ان ا عاملا يطور قلما حلو

 ناقالا كت اديس ١ ايلا يوم سلا
 لفي ال لمعي ال يذلا نا (1) هتتاخ يف هللا ةنس نا لوقلا ةصالخو

 يف انب ريسي ال لمعلا ناو « كزبخ لكات كبجو قرعب » مدال لاق دقو
 ال بعتلاو مادقالا ناو (؟) ٠ بعتلاو مادقالاب راس اذا الا يلاعملا ليبس

 مم ةياردلا ناو (©) ٠ ةباردو ةكح امهززع اذا الا ريسلا يف نادوجي
 ايلحتو ةماقتسالا سسا ىلع اماق اذا الا حاجنلا توبشب نالفكتي ال بعتلا

 ند رم لكو لاعالا لاجرو رارحالا ريس ناك .كلذ ٠ قلخلا نسحي

 ]01د ريفا ان اودليق ٠ اروك دفع ديلا ارم لات وا" ىلاعما

 نم طشننو لسكلا داقر نم ضن انب اومله ريسملاءانعنبهرت الو ةفيرشلا
 نراف هسفن لعجي ثيح ءرملاف لاحلا لذ ىلع نفحرن الو لهجلا لامع

 سعاشلا لاق تعضتا اهعضو ناو تعفترا ابعفر

 عادات كيفي#لاعالا طلاص وف :ةسنن لعجت ثح الاغا امو



 ع ايكح ناك اذا ىلعلا بلاطو ناهوا رع ضرغلا لاننف دوعصلا

 ١ 1 لئاقلا حورب تقولا
 يرمع نم كاذاش العدفتساملو 2ادي ذختا لو موي يب رم اذا

 بجالف لمعلل اروتسد هذختا ال نمو حاجنلا ءىدابم مثلو و عا انااا طعر

 ناوملا ضيضح ىلا ٍئاونلا هتك دو هربظ ءارو ملاعلا هحرط نا
 تورش نال ةكسال ةياردلاو ةكحملاب زرعت ناو سعتلاو ءادقإلا نا مث

 ةماقئسالاف ٠ قلخلا ن سحب ايلحو ةماقتسالا س نا لع ايست اذا يلا حامتلا

 وللا كو 7 توبا نكن يتلا يش ةنامالاب فرعتو لمعلا يف

 اذاف ا رونلا موز لاغشالل ةمزال قو ابيط اركذو اليمج انور
 تكّير' اًدح لطابلاو اقايرت مسلا لعجو أفوص نطقلاو ابهذ ساحنلا | عي

 موقي حاجن لكف لاوزلا ىلا ايضا يضل

 ناوملا اللا نيعا ا | نيشاغلا بيصن 7 طقس نادب ال عادخلاو قلاب

 اياندلا الو ايانملا ) هلوق لع لئاقلا تلمح ىلا يث لمعلا يف ةماقتسالاو

 لواحيالو لتاخي الميقتسملا لجرلاف ( هزانجلا بو ير انخلا بوكر نمريخو
 ريسي ليلاذنالا موقلا لعفي 5 يشتر. الو يشري الو يرام الو غورب الو
 نصار لو ادعو فلخي ال ةماهشلاو سفنلا ةزعو ةهازنلاو صالخالاب
 ّْ اديعو قحلا ف

 ف ءرملا ا هدوزتي ان ام لضفا كولسلا نسح هب ىنعاو قلخلا نسحو

 نم ليق دقو لاوحالا لمحتلو لالا ولحت ى واحلا ن ضف ٠ ىلاعملا ليس
 لاقو _-سملا قلألا ٍتسمحلا معن اولاقو هقازرا ترد هقالخا تنسح
 رعاشلا

 يلام 0



 0 ريآأ ند ديشلا تفقد لب الو 0 0 كاردا لا 177

 رخبا لاقو
 001 هكر يحاو لاللب ضياقاوا ١ ايت "عرشاف اوع باطت تنك نإ

 ةياردوةكحام قفاراذاالا حاجنلل ناحلص# ال بعتلاو مادقالا نا ع

 "0 ربل ىف ليشو ردع طسقو تحلاوف رو لمعلا يف ةكمملاف

 اليوط دحاولا دهجي قيرطلا لعرخ تتفت يف نأ كرت الأ ٠ حالفلا

 رص, ةييحاو ةيحأ همطلب خا او كلذ عيطتسي الو همزع كر

 اتدتفت هتتفيف ضرغلا

 لفي الو كتر , ال نرتعو لاعالا هلع,تذدمتي اذا ةياردلا وذو

 وهام ىلا مالا نما( 1 ل تما نسج درت بك ايضف ل

 دجاو تقو يف لمع ال (؟ )الك اهم ىبتني ىتج ا | لقا

 ال ( 4 ديب ديعل ةناةىدعب يذلا لمعلا "يزاد او المع لا

 لئاقلا وهو ردغ ىلا مويلا يف هلمع اكردتسم المع رخاوي

 ادغ نيزجاعلا موي نا ردغ ىلا لسكن عمويلا لغش رخوأ الو

 ”هردق 'هزيدقلو تقولا ىلا ةايتالا دبست لمغلا ىف ةكمم لاو اذه

 برقلفددع وضابقتي و هو حالفلايقارم يف هيجردت يذلا للا ىه كيتوااف
 ق1 دهرا يمرلل راد ملا تيب سجل قوي ضعي نافل اعبي هنا ديؤج

 دعب و دوعصلا انيلع بعصو ضعب نع اهضعب هتاجرد تدعبو سلا دد

 ١ ةلال اك انمقحاما يمر ارنا ام.اذاكللذ نكسر ملا نضر

 أبيلع لبنيو يضم. نم اهضعب هتاجرد, برغل و صلقتي سل سلاف انب رع



 ٠ هيسداني مرعاش
 ٌردعاق توما وا يلؤس غلباف ىلعلاب لطيف يعسلا ًادجا ينيعد

 دئادنشلا اومختقآو لاطبالا دابج ليبسلا اذه كب اودهاج دقلو

 لاق نم ةمه ملو لاوهالاو
 00 نسون ”ةرمه يلو ىرثلا#ىطاو يتنا ضار انا امو

 :رذ ىمعسا ىلا راوبلاو لهجلا ضيضح نم ةيرشبلا ةليحلاب اوضونف
 0 واعبفر ! داع نارمعللو ًانيصح 5 نطالب ىذا راق را

 نول مهلك فلخلاو مهيلع ينثي « هئازحأب » ماعلا ميصاو رات

 َّ 0 000 يف ملل ماقو دمحم

 رح لكل ةحوتفم لازت ال ةجلاعملا باوباف دعب لككي مل لمتلا اذهو
 كلنبلا“ ةجرح, ةرطخ لتس" لاعللف ديب ا يي

 لجرلاوروبصلارحلاال ا بلغتي الو رو جلا مادقملاالا اهب رفظي ال
 ديال نع الار 5 رظني لماخلا

 ىلعمدقيال يذلاف بعتلاو مادقالا وه يلاعملا ك3 ىلا نيسلا لواو

 نم اهيقسي الو هتباغ يف بعني ال يذلاو ”هلاني ال همزع لكب رظخلا رمالا

 لسكلا هعبط نم ىلعلا يثري فيكو اهكردي نل هتركف هام
 ربعت الب اوفع ىلعلا لبن تاهبه بص الب اوفع ىلغلا يباسي نماي
 ريصنامريغنم ىليلا بيصن ىوح 2 ادحا: را ل ينا دجلاب كيلع

 تاخاش“ نم دجلاو يعتلا طاسب يف ةحبارلا هناحيس هللا لمج دقلف
 ىنغو ةئسلا هذه سانلا فرعو دهاجملا دجملا ماه ىلع ىلعلا جاتو بعاصلا

 معن لاق ءاربثلا ا



 نونواعتي لمعلا نومستي نيذلا سانلا نا بلاغلاو ٠ ليقث ءيث مف

 . :ره رثكا أعم نولمعيف لاخلا وعدت اءبسح طيسبلاو بكرملا نواعتلا
 ظ ممم لك لاعا عون

 ناانب قبلي ال نكلو لاعالا ميسقت نم ةجتانلا عفانملا ةرج نم اذه

 ا مقانملا ىلا ةبسنلاب اد هلل تناكواو راضملا كرتنو فانا 1 دن

 ناسنالا نال * ةقيض دورح نهض لالا قوق رصخ ىلا اهلك واضأل هذه
 راع دنك اذاكر هنيغ "انم ناةياغ روق اهل نوكاو ةلتع لمان ةكعللا
 نسال ير لم ناانلاغ ماعتسي ملرخا ببسل ةكرتي نارطضا وا

 ةفرحكلا دكت املاح ىرخا ةفرح ملعت ىلع دابهتجالاو ربصلا الا كالذل ءاود

 فنراف اهنودير. ىتأا فرحلا اوفرتحي سانلا لكك ةيرملا قالطاو ىلوالا
 حلصي نامزلاو ٠ روف و ملل ةبسانملا فرعا فارتحا ىلا وعدت ةجاحلا
 لاعالا نازيم يف مقي ءطخ 1

 لاما :كط

 ريقش يدنفا موعنل
 « ةيناثلا ةئسلا فئاطللا نع لق رد

 "هضرغ للعلا كاردا لعجي رحلاو 2هكرديل ىعسي ”ضرغ للك

 سفن سفنلا ينو ٠ مانالا رفنو دوجولا ٌرعو سفنلا داجتا يلاعملا يش
 يلاعملاف ٠ ماقملااذهب اهالوا امو اهامسا مورت يلاعملا كللت ءامس يف ةقلحم رحل

 نوراسب مهلكو مهضرغ لجو مهبلطم ةناَع يف يثثو رارحالا ءادز يللاعملا

 متمدقم يف وار ذح نومدقي الو 0 وبه ا ةرفاظلا دوسالاك اهيلا



 هل, ةقاحنملا ىو ركامالا ناذ لمعلا بسلا نارا
 امضعب صتخا لاعالا تءسقتا اذاف ىوس دح ىلع اهلك لاعالا بساتت

 اضعب مهضعب. ةمدخ يف مهلك شبلا كرتشاو هريغب اهضعب و ناكللا اذهب

 تيقبل ,كلذ الولو + ةراجملا ةيطساوب« ضعف مهضعب مهتاقالع تنكمتو

 لئابقلا نم اهريغ ّنع ةلقتسم اهدحو ةشئاع ةليبق لك لب ةما لك

 عانصلا دعبب ال لاعالا ميس هت نال ٠ لاعالا ىلع نواعتلا ةسداسلا

 نم مم رظناف ما نوامي ىتح مهبَرقي لب ضعب نع مهضعب
 طال 0 اهتبادو مورا كاك تا ١١ عبط ىلع نواعتي ةلمعلا

 او عابطلاو يت صلاو رروملاو ف لوملاو ربجحلا عااصو قرولا عناصو

 3 0 قرا يعماجو اهيكباسو نداعملا يجرختسم نم مثريغ نيريثك و

 0 د ا ءازجاك منو ٠ امجزامو غابصالا ينناصو أهب

 نم دوصقملا ريخالا لمعلا ماما ىلع ةيوس مهلك نونواعتبو ًاصاخ "المع
 نواعتلا ا ار لب اهسفنب ةلقتسم ةعانص رن ملرظنلا انعما اذاو ٠ ابك مهلا

 ىتح لمعت ال ةدحاولا ةعاسلاف ٠ ابههيسقن نع ةمزال ةحيتن لاعالا يف

 نواعتي ىتح جسنت ال نطقلا ةعطقو لماع نيعبرا نم رثكأ اهيلع نواعتي

 عئانصلا تداز ديدج فاك فشتكا اكو ٠ لماع ةئم نم رثكأ ايبلع
 ةدم الا ايفارغوتوفلا ةعانص لع _ضحمي مل هناف ٠ سانلانواعت دازوا 2

 لك لس ينال بكر ديد رج نسل ل يا
 بكرملا نواعتلابنواعتلا نم عونلا اذه ىمبسيو ٠ ايفارغوتوفلا روص نم ةروص
 دحاو لمع ىلع نوريثك هيف نواعتي يذلا طيسبلا نواعتلا نع هل ايم

 ”ادحأو الح نوريتك بذجادا 4 انودم نإ املا تقو يف



 مزاللات قولا ردق نقولاقتنالا ١ ده 2 م دقو 5 0 هلل و ليلا

 ةيجنرفالا عئاضبلا صخرل بابسالا ربك ن موهو عضاو أضيا اذهو ٠ لمعلل
 مدنع ةلعلا : 1 ءالغ مم

 عافتنالا نم يركع مسقت نا يا مفنلا ريركك ةثلاغلا

 ىلا دلب نم اياك لو ناديزدار و ٠دحاوت قو يندحاو ناسن | لل ءعب

 عفدي و هعم هلسريو الوطو زحاَتسي نا وا ةسفن 0 3 1

 معاحا مرا ىفتقال 1 نا ورع دار 0 املك هترجا

 1 ا 7 بل ٠ اند ا هلو

 تدثشنادق !دبملا اذه ىلعو ٠ مهن ادح و

 كرم لقا تزاص ىتح اهوحنو دئارجلاو بنتاكملا لقن ةرجا تلقو دربلا
 دئارجلا ءاشنا مل اوذختاو سانا ماق اضيا ًادبملا اذه لعو ليلقلا نم

 ةقفنلاو بعتلا دزي ملو تارملا نم افولا مهعفت رركتف ةيءاعلاو ةيرابخالا

 منصت نك تالا جنرفالا لمع اضيا ءادبملا اذه لعو ٠ اليلق الا

 بلاق غي كبس اهكبست اهناك .دحاو قسن ىلع دحاولا عانملا نم قولا

 مد مهيراجي نا نا دخل كم دعي و ممارس خو دحاو

 : تال اللا كلت

 مسقن ىرم ثدحي هناف ٠ صختال يسانملا لمعلا رابتخا ةعبارلا

 قال رادك الل ككييفلاو هل ةفرح دارا زان يوقلا "نا لاعالا

 را 0 و (عشولا ت تاجايسلا حياصت لهاجلاو تاعاسلا ل محق ذاحلاو

 اتت ترثك اكو لاعالا نم هريغ 57 هنم جيري يذلا لمعلا
 هنم اي رددزيوهيف رمش هل ايساتم المعدج نا دمنا لك ىلع لبس لاعالا



 ا نوسمح اهيف دملاةلغ نييوسرفلا ضعبا .ضاراهنم برقلاب ودالبلا

 لك رخات ببس نيبنو ملل لاعالا زاةتفا:لصفن نا اندراولو اذه_+ دم

 لاّمحالا قوف لاقملا نب لاطل انلاعا نم لمع
 ةةفنلا نم ءيش لقاب لمعت الو مانلا ناقثالا ننث ال لاعالا نا مث

 كلذل لاقيو طقف اهنم !ةزج مهنم لك لمعيو نوريثك اهيف كرتشي ملام
 هيلا اوداقنا سانلا نا رهاظلاو ٠ اهناقلال مزال طرش وهو لاعالا ميسقن

 ادادحو اًباصقو اًرابخ ةريبكلا ىرقلا نه ةيرق لك يف ىرتف مدقلا ذنم
 يف ايراج لاعالا ميسقل و لب هتعانص ىلعرصتقي عبنم الكو 2

 نوعري نايبصلاو .لزغت ةأرملاو. حلفي لجرلاف اضيا ةريقحلا ىرقلا توب

 هرتف ندقلا دايدزاب لاعالا ميسقل دادزيو ٠ اهنبلح 6 يش ذاوملا

 عانصلاو تقوملاو بتاكلاو ريدملا تاي .. علك اولا لرمعملا يف

 ةريك .دئاوف تس 5-5 اذهلو ٠ مدخلاو نيلاجاو مللاعا فالتخا ىلع

 ةديدشلا ةلوازملاب الا ديزت ال يثثو عانصلا ةرابم دايدزا ىلوالا
 يذلا دادحلا نا كلذ لاثم لماعلا يف ةكلم لمعلا ريصي ىتحراركتلاو

 راهسم يدم نس مويلا ينلمعي نا عيطلسإ ال ريماسملا لمت سرامي مل

 رامسم ٠٠٠١ لمعي نا ارداق ريصي 0 سرام اذا هنكلو ةئم ثالث وا
 راهسم 5٠٠١ لععي ىيىراردق هرذص نم كلذ ىلع فرت اذاو مويلا يف

 3 مويلا يف
 لك ناف + رن ١ ىلا. لمع نم. لاقتالا_ .تقولا ةعاضا مدع ةيفاشلا

 لمع اذاف هريغ هجات< ال ام دادعتسالاو تاودالا نم جاتحي لمع

 تاودالا كرتي نا ًرطضا رخ ١ اللمع لمعيل هكرت مث لمعلا اذه ناسنالا



 ليما < 1 11 الا 7

 سلب .قكرتلل نا ةوقثلا ديكو حاجا بالا قلقلاو
 دق بعتلا نم *يبش لقاب اهيف رتل نا نكمي يثلا لاعالا ىلع
 نادلبلا ىلا اهتاعونصمو مثدالب تالضاح نم نوؤاشي ام اولقني جل راحت
 ٠ تالصاحلاو تاعونضملا نم مثدالب هيلا جاتحت ام اهنم اوبلجيو ىرخالا

 ىرخا ةصرف يف هيلا دوعنسو أضيا عساو عوضوملا اذهو
 راقلا نه قئاط لكل دب ال .+٠ واسال نتح اكئلانلا طارش

 دقو ٠ ىدس هبعت نم ءيش بهذي ال ىتح هب لمي يذلا لمعلا بولسا
 نيكل نعقا نم دب الو ةفات بيلاسا ىلع دحاؤلا لمعلا لمعن نا نكي

 قلملعلا نكي نا.نجيفديجالا نضخللا نه شفا لئلاضالا مذه نضع
 :ثبعلا رم ضلختيو لضفالا :بولسالا زاتخي ىتح لمملا ةقيقحي املاع
 ناقثال ةمزاللا ةكيناكملاو ةيعيبطلا مولعلا ءتسسداب» ةلمعا ييلعت بيف

 " مهلا عا يب ف مهبردي اعرب لم مش ماقي نا نىحجو كلذ رّذعت اذاؤ لاعالا

 ةورثلا ةلقو اندالب يف لاعالا رخال ربكألا سبسلا وه اذه نا اندنعو

 مع يف رفالا 2 راج ىلع نير داق ريغ مهملاعةلقل اوسما اهيلاها نافاهيف

 كرت أ اعارتخ الع ةليلو هراهت بادي هانيأر لماع نم <53 ٠ لاعالا نم

 ةيكياكيلاو ةيميالا للا دعداج ودول رهو ةئاداةكو ايست نم
 كو ٠ بعتلاو تقولا ةءاضا نم ضلختو لاحلا نم برض كلذ نا مل
 اورسفن ءيشا اخلاص دعب ١ دسف اندالب ف نيغابصلا نا انعم ةرهنم

 نم اوصلختل ةغابصلاب ةقلعتملا ةيوايكلا :ىدابملا اوملعت وأ مو مهبعتو مه أم

 دم ةلغ لدعم نا نانبل يلاها نم دحا ىلع ىف وا اهلك رئاسخلا هذه

 هذه يضارا بصخا زيزعلا عاقب يف دادما ةسمخ ىلع ديزت ال ةطنمحلا
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 كلذ الواو رومالا مئابط يف ثحلا ىلا نوعاطةنب نيذلا ايس الو لاعلا نم
 ماكحا يف اريثك نوتوافتي مهنكلو ىوس ردح ىلع مهلك س انلا حلال

 مباكنوحلفي الو ةيواستم جن 'اتنب ؛ ملاعا يبات الف اهتاقوا يف لاعال

 لاوحا يف أضيا رهاظ ظرشلا اذهو: ٠ ٠ ناكملا ةبسانم يناثلا طرشلا'

 لمرلا نم اكس داطضي وار ؤصلا ا عرزي ١ دحا رن ل انناف ةريغك

 .نواواحي سانلا ىرن ام اريثك لب ىرخا لاوحا ينرهاظ ريغ هنكلو
 يداو تيس دوج زرالا نا كلذ لاثم ٠ نينح _يننم نوعجريف هضقن
 ةيروس يضارا يف دوج مم لاو ةيروس يضارا ام در امرثكا لينلا

 ةيروس ينذرالا عرز نسحي الف لينلا يداو تي دوج ام رثكأ

 رينكوه وا اهبف ليلق ديدحلاو ةيروس قال رئرلاو ٠ رصم يف غبتلاو

 مل كلذ عمو لقنلا ةبوعصلو دوقولا ةلقل رذعتم هلاعتسا نكلو ضيالاب

 دحلا كبسل ةكرش اهيف تئشنا لب رير+ل انساتا
 جايرلا جاردا بهذ هنا هتقاع تناكو هلحم ريغ يف عضو لمع اذهو

 بارت توريب يجاون يف نكي مل اذاو ٠ هيفتلذب يتلا لاومالا تعاضو
 ا يذلا لمعملاف ديمر هلا لمعل حلاص

 0 لوا دكأتي نا هبحاص ىلع بجاول ١ناكو هنم ةدئاف الو هلح ريغ

 دك اتيو دوقولاو ءاملاو بارتلا دوجو ثيح نم لمملا اذه ءاشنال ناككا
 دالب ىلإ هلق لل راكما دا دالبلا هذه يف هعنصي ام لك عبي ناكَما اضيا
 ربدت نمو ٠ لقاو ا خرفالا ديمرق ةقفن لد ام ىرخا

 ةعوضوم نكت مل جت مل يتلا لاعالا | رثكأ نا ىأب اديج عوضوملا اذه

 اباحي يف



 ءيش منع ضيفي الو كنضلاو رسعل ها ةنادلبا نم ملوح

 ! لال يتم اندهالب اي رذلا | دحر تكافل تل غبلو» ٠ ةنش_ ىلا ةنسأ نم

 را اوناك مهنا عم ةندسي ىغلا ذنم كلذك اونوكي ملو ديدش كنض يف نالا

 داب كلذكو.٠ ملاعا تريغتو سانلا ريغت نكلو ريغتت مل دالبلاو ٠

 مث تاريخلاب قفدتل ةنج اهيلع برعلا ءاليتسا 5
 مل اهنا عم برعلا مايا يف اهنم ةورايلتاككرالا قو كريما: كارما تعاحا

 كالا العار اموال ةرقكا و اهني رتب دوني اهتاره ةيط "قلت
 ةدئافلا لصحتال نكلو ٠ لاعالا نولمهي ال ماسجالا ءاحصا ةينبلا ءايوقا

 بسنا تي لمعي نا يقيو طورش ةثالث مد نا
 اهيلاها لمع دالتم .لكو 7« نلاببالا/ دوجاو .ةنكمالا ١ حلاو ةنمزالا

 ةروك ذملا ةثالثلا لاملا بابسا مثدنع تناكو ةثالنلا طورشلا هذهبجوب
 ذه نم الك مرش نحن اهو ٠ ةراغو ةورثنادلبلا ةمدقم يف تراص اهنا
 [ سرا عرش طورقلا

 مساءا ةنمزالاب نا مزلاملا ,ىمن+ نامزلا ةعساتما لوالا 2
 حلفي نا براهتلا هتلع دق د ٠ ىوس دح ىلع دحاولا لمعلل اهلك

 هتلع دقواهعر زل بسنالا تقولا يف اهعرزي.و النت يسنالا تقولا يف ضرالا
 لوا امهنيب فلاخ ناف ٠ رخآ اتقو بوبحلا نم عونلا اذه عرزل نا ًاضيا

 دي كارو معرتكلا ا |ةوا يف هلاعا رجي

 ٠ فيصلا يف ةينطقلاو ءاتشلا يف ةيفوصلا ةجسنالا لحي نا رابتخالا 7

 ةريبك لاما نال عاشإا حاد لبمال مضاو هنا ربظ ناو اذهو

 هريغ رابتخا ىلع داّتعالا نم هل دب الف ينكي هلارسارلا ناقنالا راشغاو



 وهو ٠ هوسكيو هئوقي ام هلمع نم لاني ابق تاودالاو ةوسكلاوتوقلا
 ةرمولو هتوقي ماعط ناسنالل نكي مل ناف لاملا ليصحتل يرورضس بس

 ام الا هراهن يف لصحي لولو هيلع لوصملا يف الوا ىعس مويلاا يف ةدمغاو
 ضرالا تاتابن نولكأي ناسنالا عون نم نوريغك لزي مو ٠ هقمر كسي

 لصحب الو هلك هموي مهنم دحاولا ىعسيو متاهبلاك اهتاناويح نوداطصيرو
 اسم الا مثدنع لام سارال ءالوبف ٠ ةديدشلا ةقشملا دعبالا هقافك
 اهو ٠ تاناويحلا صانتقاو روذجلا عالتقال تاودالا نم هوطبنتسا

 قيرفلا نكلو دغلا يف مبةزر بلط يف يعسلا ىلع اووقتيل مويلا هب نوغلبتي
 نوعفني“ لام"نساو.اورخ داو .ةظكلا هذه او ؤ واجن دق شبل ىتببنم زنك الا

 حاف ىلع اديدش أبعت سعتي مهحالفو ٠ لمعلا تقو هيلع نوافميتلعو هنم

 هد.نع ام يساكيو تاتقي روهش ةعضب ثبلي نا مزأليو اهعرزو ضرالا

 ديزتو بعتلا يزاوتةلغلا دجي هنكلو هب مفتنيو هعرز لغتسي البق لاملا نم
 ثتقو ىلا اهركتحاو ةلفلا نع ىنفتسا اريك هلام سار ناك 'ذاو ٠ هيلع
 فعاض؟ شحوتملا هلصح الام لصحو لاغ نم اهعابف راعسالا عافترا

 نييبسلا نا ىنخي الو ٠ نيندقللا لاعا ةيقب كلذ ىلع سقو بعتلا
 لوصحلا نكمي الذا لاملا ليصحتل نايرورض لمتلاو ضرالا يا نيلوالا
 ادج مزال هنكلو يرورض ريغف لاملا سار يا ثلاثلا اماو امهنودب هيلع

 بعتلا نم ىليللاب لاملا نم رينكلا ليصحت
 نا انينأر-لمتلاو ضرالا اغا: نيلوالا:نيبسلا يف رظنلا انققد اذا مث

 ةدحاولا ضرالان الل والا ٍلعضقوتلام ارثك امهم يفانلا لعفقوتت ةرورثلا
 |م ىلع ضيفت ىتح ةورألا مهيلع قفدتلو ءا>رلاو رسبلا يف اهلها شيعي دق



 بابسالا هذهن د الك مضونسو ٠ لاملا سارو لمعلاو ضرالا يو ةثالثلا

 زاجيالاب ولو

 نماهب لصتياعم ةرومثملاو ةسإايلا معن يثو ضرالا لوالا بسلا
 ند هملاو سابللاو بارشلاوماعطلا ردصماهنال ةرارحلاو رونلاو رطملاو ءاوحل
 ةئيزلاو ءوضلا داومو ةبيطلا ريقاقعلاو ةنجادلا تاناوبحلاو ةمركلا ةراجتلاو

 ةيبصعلاو ةيلضملاةيثابربكلاو ةيراغللا ةوقلاكةيعيبطلا ىوقلا لك ردصمو
 اهاكلاومالا ردصمو لاملابابسا نملوالا ببسلا ينهف الام ىعدي ام لكو

 ةيطلا نضرالا اوم نم زكخاام علك فا ليلسل يقانلا:سسلا

 2و يتلا لوقبلا رارحاف ٠ لمعلاب نرت ب مل ام أعفان ا نسيب آل

 ا نانسنالا اه عفتني ال ةيلاذو هم الو خبط الب لك وتو اهسفن 10

 53 اهب عفتني ال لكالل ةحلاصلا ةيربلا رامالاو ٠ ضرالا نم اهعلتقي

 مام اهب عفتني ال كامسالاو شوحولاو رويطلاو :راجتتالا ن. أهفطتقي ملام
 اهجرختتسا أم اهب مفتني ال ةيركلا ةراجحلاونداعملاو ٠رملاو ربا نم اهدصب

 دايطصاو زامثالا فاطتقاو لوقبلا عالتقا نأ ىفخي الو ٠ ضرالا نم
 شاعوأو اهيا رطضي و ناسنالا اهلمعي لاعا نداعملا جارختس'و تان اويحلا

 ضراالا داومب عافتنالل لمعلا نم دب الف ٠ اهنودب ايحب الو ةرباربلا ةشيع

 دنع صقتتو ديزت لاومالا ةمبقو ٠ لاملا بابسا نم أببس لعج كلذلو

 رش :اهتدام ىلا ةبسنلاب ال هب تلمع يذلا لمعلا ىلا ةبسنلاب نيندقتلا
 تا اكياظنق تالج ني كلو ةللغ اشورغ, كالج دبدملا نم اًراطنق شلل
 ربا ديالا هب لمع يذلا لمعلا كامي هنال 0 افولا كاميربالا

 ماما حلا لع د ع راكا ف دازي وا لالا ىنار كللقلا ليسا



 0 لمعلا لاملا

 5 اهنونزخي وأ ىرخادعب ةنسوبرت ىتح اهنوكرتيو ةفرايصلا دنع

 مهسفنا نومرح نيذلا ءالخما مو مثريغ نوعقني الو 2

 7-0 00 1 لب 00 0 وريص» ىف ا

 32 بسحب ال لالا نال ا نوبي ءارقفمهنا او اول اللق

 وهف هب نوذتلي الوهاب نوعفتنيال اون :اكنافدلا: ذلمو عفان نكي ل امدحاصل

 يلا ملاوما 527 ءاداؤلا دان رثك وا هنأ ا ها و م نسبل

 دحال ةعفنم اهنم دئازلا يف يتب أم دالبلاجايتحا نع كونبلا يف !هنوعضي

 أسا ىلع هلاوما قفني نا دحا لكب قيلي هنا كلذ نم جتنيو
 هدالب ىللاهاو هئاقدصاو هئايسناو هسفنل مظظعالا عذنلا هنم هلاني

 لمعلاو لالا
 « ضيا فطتتملا نع القن »

 دصقالو بعت ريغب هرهوح دجن نك اروثعلاملا لع نادال يع لق

 ةنقو ٠ هيلع نايا وون: كالذو + هلى امعرواك اقدام دا

 مولعل ارثك ا ةياغو بسكلا هيلعل وعملا بولس الاوهو بعتلاو لملاب لاملا لصحي
 نم 2ث لقابأ لاملا يمك" ةيننك سانلا للتو ساقزإلا ليلقل قولو

 ” ةديمطلا كينلا تلك ةيةراشلا تالدلا# 0 ]كلوا
 سأانلا نأ ١اهأن 21| ةانممأ ١ داو ٠ 2 ملهو سرادملاو لماعملا 0

 كسكلا باشا 947 دجوت مل ام رضاحلا تقولا يف بسكلا نوعيطتسي ال



 نع اذهو ٠ عوج ارّوضت ةخوخيشلا نس اغلب اذا مث يقالملاو تاذللا

 0 ةنع ةجئانلا رورششلاو ةريغك هتلثما ريبدتلا مدعو فارسالا

 امادنع الا ادي اوقفني.ال نا سانلا ميلعت ديحولا اهتواودو ىصحت نا

 ع اورجو مهناهذا 2 ةدفاقلا هذه تخر اذاف ٠ هعفن لكب نوعفتني

 اندالب 2 3 7 رثكلا ل نك نم اهلك دالإلا 5 مهجن

 اوبريو انايوإ و ءارقلا روهمج انيلادحي نا ىسعف : ءاقشلاو رقفلا نم

 ف 1 مدالوا

 ا ١و ةرامعلل ايي و رن ءازس ١ اوعمد ن | مهيلع يجي هنا مك تب

 نايكتاملا أوم | اونزخو ماقفن ِف مرمانلا لك دصتقا ١ دا هنأ نولوقيو 6 كاعألا

 لوقلا اذ 0 قيدصتلا راهتلا بهذم نمو ' لاعلا رقتفيو ةرامتلا قوس

 نرزخا اذا هنال دساف لوق هنكلو مهحابرال ارينكتو مهتراجت اجيورت

 ةضفلاو بهزلا لبا نس . انلا جايتحا 0ع هقودنص 2 هبهدو هتضف ينغلا

 امو نداعملا جارختمس ١ ةعءانص كلذب تيحارإو ضواالا نم نداعم |هو لطف

 اهاطعا اذاو ٠ بارشلاوماعطلا ىلعاعقفتا ولا لاعال اوعئانصلا نمأهب قلعتي

 لاعالا تجارف ةرامتلاو ةعانصلاو ةعارزلا لها امهب فارصلا دم فارصل

 قافتا 2 ايعدعو ةعفنملا بلف : رثكاو هسفن, لع ينغلا |عقفتا و

 ةيتقو ةذل هن ةميلو لع قفنا ناف : الجال قفني ىتلا ةياغلا يف لب للملا

 ةيديبح ةكس حتف ىلع قفنا ناو مجولاو لالا اهبقعي دقو الا لوز

 كلتتماد ام هتعفنمو هتذإ تمادو نيريثك لعرفسلا تاتشم هب تفخ
 اهلج ال قفني ىتلاةياغلا نت لاملا قافنا نمةلصاخلا ةعفنملا نوكت ناس حيف ٠ دكسلا

 مهلاوما نوعضيق طق قافتالا نم ةعفتم ايل هنأ نورخ ا موق منو



 لي يل 5 هب عفتني دف ةيموم ةبتكم

 رام ا فولا اهتيورب عفتني دق يمومع فتم يف ينل ةلالاو عفن
 يف ةيمومعلا عفانملا هذه ءاشنا سحب كلذا ٠ ابنت يه را

 ةريثكلا اهدئاوف  ىناج ىف ايش بسحت ال اهئاشنا ةقفن نال دلب لك
 الو ةريخكلا لاومالا اهيلع قفنت ينلا ةيصوصخلا مفانملا فالخب ٠ ةددعتملا
 دحا اهيعفتني الدوا اهبحاصالا اهب عفتني

 هب مختني الف ماعطلا يف م هلاعتسا لاح لوزي لاملا عفن ناك اذاو
 دصقلل ريكحلا 0
 مئاج ريغ وهو لك اندلف ضرك عفتنيناهنك<ي ام دنع الادإمعتسي النا

 ه0 اذاو ٠ نيلاحلا نيذه يف ماعطلا نم 3 الل هنال 0

 دحاو ةعفدهلكأي ال نابجوماعظلا نم ىللق الاهعم نكي لو شحوم رق

 فيينا كلذ قلمي ةدم لوطت الثل هقمر كايا ١
 هتعانص جورت امدنع هلذد لك قفني ال نا مناصلا ىلع بحيو : عرج

 هئقنن يف دصتقي نأ ل يرورضلا توُقلا ىلا جاتجي ةدم دعب دسكت الع

 ةدشلا تقوهقفني ام هل نوكب ىتح هيلا جاني ام الا ءاخرلا تقو قفنب الو
 حالفلاف ةدعاقلا هذه نولمهي اندالب يلاها نم نب ريفك امي أو: غرس نم 5و

 هابل هيشاومرعطيو بصخلا تقو هجايتحا قوف قفني مهن
 ءاتشلا .مايا اعوح هيشاوم كلهتو طحفلا تقو ماعطلا ثغ ىلعرصتقي و
 الا لمي .ملو بهذلاو ريرحلا سبلو .متالولا ملوا هتراجت تجار اذا رجاتلاو
 لاجو سابللا نم ثنيثرلاو ماعطلا نم ليلقلاب ىفتكا تدسك اذاو انكار
 ىلع ةريثك ًةالاوما ناقفني لبكلاو باشلاو ٠ (يشام هلك هموي



 بولسا لهساو قيرط رصخا ىلع تاجاحلا دسا طئاسولا

 الام لام نوكي الف لال مزال طرش عفنلا نا يضاملاءزجلا يف مدقن
 3 ةرحاذاف ٠ لالا لامتيتإ انا كوز مفنلا اذه كلو الإ ناكاذا الا

 . ةعفنم نرال ٠ ةعفنم اهنم ءيثل دعي مل بوثلا يلبو زبخلا لك أو مهنا
 هقئاقد تلامتساو اهدقف تلمعتساو هنم تداوت اذاف ةرارحلا دياوت مفلا

 ةوقلا ديلوتو ناسنالا ةيذغتزبخلا ةعفنمو ٠ اهل نُء ال ىرخا ةدام ىلا

 هتالضف دعت لو هنم هتعفنم ذخا هب ىذتغاو كانهم نارك

 "أ واقبل ازا ىلع ةيياكدلا رقع وال سراة الو ٠ :فاؤقو تملا ب
 دقو! د ةياقولل الو ةنيزال ًاحلاص دعي لو ةعفنملا هذه هنم تلاز ىلب ىتح

 دمي ملف كمسلا نتنا اذا امثم دحا اهب عفتني نا نودب ةداملا ل
 للا نورتوا: لاشت نا ل ةماتزيرلا ناهز. ضم: را كالا كيا

 بجوي داصتقالاو ٠ اًرج "لهو رديبلا ىلع حملا قرتحا وا رعلا سلق ين
 املا نم هباستكا نكي يذلا .عفنلا لك نم اوديفتسي نا سانلا ىلع

 اهدشا ىلع هتعفنم نوكت اّتقو لاملا اولمعتسي ناو
 فهتلاو روصلاو بنكلاك لامعتسالاب هتعفنم لوزتت ال ام لاملا نمو
 يرخآ دعب 2 مل دلل باعكلا ٠ نم عفتني نا ناسنالل 0

 يف لاقي بتكلا يف ليق امو ٠ ناداه بالوياك هم عب

 رم اهاقتئاب ءايشالا هذه ةمفنم رثكت كلذلو ٠ ةفلتخلا فمت فاول

 ىلعو ٠ نوريثك اهاري ىتح يوم ناكم يف اهضرعب وا رخا ىلا صخش
 يف يذلا باتككلا نال ٠ ةيمومعلا فحاتملاو بتاكلا تينا !ادبملا اذه



 ددعلا ةهج هرم نقال سانلا تاجاح نا نايبلا نغ ”ينغو

 لوق مي ال كلذلو ةيكلا .ةيع نر ةقود ١ كولو كول 5 ناو

00 
 دين الف يسحب هرما دنع ٠ ةبطاق ضرالا يف ام هلا ممجيول

 لا عاردزا لع دحار صتقا اذاف٠ ٠ يرعتل ا دنع مص ناو صيصختلا دنع

 ا ول هتك اع تاما عشا ولعل ترتكا

 قل تاعصإلا امك كلل ىلع سقو هنم ةدئاف ال ذا مودعملا مح يف

 0 امناع دق ةرورضلاورانتخالا كو قانمرلا انيلعا لاط اذا

 دار 00 000١ اذاف' دحاو فنص ىلع مهلام اورصقي ال نا

 رثك اذ داو رخ افنص اوعرزو هعر رز نع نيعر ازااضعب لدع بولطملا نع

 نع مهضعب لدع كد اني رفدوتكا ةيذمحلا كرام نس نرد 1

 ةدعاقلا هذهو ٠ فرحلاو لاعالا ةيقب يف انك م أ ةفرح ىلا ةفاكسلا

 لها نراف ةقرشلا نادلبلا نع كررت ننال يف ماتلا ءاعرالا ةيعرم ريغ

 ةيدابأا برعو ماعلا رخا يف هوقرحي نا اما قل 1 نوعرزب نانوح

 ل غالوأ ن 0000 ءارصصلا اهب تضاف ولو ملا ىلع نورصتقي

 تالت ودسي .ناو:ميععني اعالا اوعي النا نمانلا لعب نا.داصتقالا

 ءيشل ةجاح ال هنا اوملع اذا الا مل معي ال اذهو لبس لبسا ىلع ةفلتخلا

 دئاوملا ن 1 00 نا بجيراجنلاف ٠ ةجاحلا نع دنا
 0 نم للقي و دئاوملا نم ماكو ااا( ني واؤتلا يار

 اودقت# نا 57 اوملع اذاو ٠ عفت الب ةراسخ يساركلا لق عم دئاوملا
 ملع هناب نره ذاتسالا ماه للدول ىلع كافل 5 ع

 يلام 1
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 عاتم لك نم اليلقال جاجا نسناا نإ ربي ىلألا كا

 رثك وكت نا ىلع كاد نم . اليلقو اذه نم اليلق كلي نا لضفي هناو

 امئاد زبخلا لكأ ىلعرصتقي نا بحي دحا ل يي
 يي رزللع طخ لسنا نو ويت ذي امل علك اي نا للطي لب

 ادا تاس اما امضعب لعجن لب دحاو لكشو ا

 بتك نم لب دحاو باتك نم ةبتكم عمجي دحا نم امو دربلاو رمل
 هناو ةعونتم نراسالا تاجاح نا هلك كلذ نم جلثيو ' ةعونتم ةقرفتم

 عيونتلا سومان دنع ىعسملا وه اذهو ء ءيش لك نم ليلقلا الا جامي ال

 داصتقالا ملع سيماون .لجا نم وهو

 مث بارشلاو ماعطلا مث ءاوملا اهمزلا موزللا يف ةنيابتم سانلا تاجاحو

 جّردتن تاجاحلاهذه نم ةجاح لكو ٠ هعاونا لعشاث الا ثىوأأملا ثضابللا

 كا ا لاع ناسنالل نكي مل اذاف ةتوافتم راوطا ىلع
 1 ماهو ةيكاهلاوب ممللا ىل ام تقر ربخلا نم نم عبش اذ 1 هب بالو

 جذاسلاب ىفتكا هنم *يش ”هل نكي مل ناف سابللا بلط ىلا عزنت مءارج

 جردتيو ىوألا بلطي م لمجاو هنم نك اوهام يف بغر مث طيسبلا

 د يرصق هانكسل يب ا تييلا ىلا موكلا ىلا ةميخلا نم

 | اجيب ىنب اذا مث  ءافرشلاو كو ل 0

 ةراححلاو سهذلاو 8 ةعتما ىلا بشحلاو رجحلا ةعتما نم كلذ يف

 تبترتدق كلذلو ٠ قربتسالاو سدنسلا ىلا فوصلاو نطقلا نمو ة 0

 كلل 1١ نك اانب ردن دل امموزل بسحب ناسنالا تاجاح
 ردت سومان بتئرتلا اذه ىلا و ثاثالاف يزال لنا تلو

 ٍ تاجاحلا

1-3 

 جردتو هش ات يف ذخا

.- 



 تيم مم ممم وفم و ووم م ممم مو مف ملم ممم وم مقج ممم عم مم ممم ممم 000 ا ااا اا اا ا ااا ا اا ا ل ا ااا ا اااآأ#آ#آ171#آ71#71717171#1#15151511

 كلذاو“ هنم هجأتحي أم ىلع لصاح نآسنا لك ىرال يا ةيكلا ذودحم

 ال ثيح :راسنالا ناكاذا انفو ٠ ةيدق بسحب الو ىرتشي الو عابب ال

 :لرينارلا نوقات يتناك انا 6 هول :ودص راش هيلا لعب
 لوصحلا يف لذبيو ىرتشيو عابب الام ءاوملا راص ةقيمعلا مجانملا يفوا

 نورتشي دق ناكسلا ةمحدزملا ندملا يلاها نا لب ٠ راندلاو مثردلا هيلع

 ارش ىتتلا "اوشا ميكاب يروا لع ةرك حشف قح مهنأريج نم
 دنا همنا ءاوحلا يف ليق امو هسفن يقنلا ءاوملا اورتشا مهناكق

 ءيشلا ناك ذاو : يلاهالاجايتحا نع ةضئافلا ددملا ةريثكلا راهمالا ءامو

 ناف ساملالاو يهذلاك 0 ةنمقنم كيكو "الام دع كلا لك

 رثكأ هنال ام هنم فا ديدحلا ناكل ديدخلاك ةرثكب دجو وا بهذلا

 سانلا نم دحا هب ىهابت ال جاجزلاك ةرثكب دجو ول ساملالاو أعفن هنم
 ةذللا بلج انه مفنلاب داري و أعفان فتوكي نا لالل تلاثلا طرششلا

 عقدي هنال ءاوذلاو ةذللا ىلجب اهنال لا اقع ل الاف :لالا عفدو

 ةعفنلا لوصح يف قرفالو' مالا عفديو ةذللا ب ناجي هنال م ماعطلاو ملالا

 ابنكلو املا هنع مفدت الو اهاري يذال ذلت ال ةنحطلاف هب وا هينشلا نم
 ةداعلا ترح دقو' : لالا عفديو بلحيا ها اريصي يزلا نيمطلا حطت

 مسا اهيلع قلطي يتلا ءايشالا نم ءيش لك اوعسن نا نفلا اذه ءالع دنع
 ا لا راف ابك سكلاو ديدخلاو نطقلاو فوصلاف ٠ اءانم للاكل
 ةأش ىلع يذلا فوصلا نال ىرخا لاوحا يف لاوما ريغ وا ةعتما ريغو

 سانلا نم دحا هب عفتني ال ذا أءاتم سيل ناكسلا نمديعب 4
 اضيا افاتف نسال دحا هلا لطر ال: قيمح قذعم ىف يذلا ل كلو



 ةيروس لوهس نا بيللا *ىراقلا ىلع ىغي وا ٠ دالبلا لع فقوتي

 نالا قو ناكسلا نم نويالط هدو اقين امبانؤو توا تناك ةرييصقلا

 لينلا يداو فاو ٠ نينويلاا نع اولقولو اهيلاها تاجاح نعرصقن

 رمطيو .ناكسلا نم ةريثك نيبالم جايتحا نع لضفي ناك بيصخلا
 تريغتو سانا! تريغت نكلو ريغتن مل دالبلاو ٠ اضيا نامورلا دالب هتاريخب
 مووت

 ءايشالا » هناب داصتقالا 1 رومتملا رونيس هادخ دقف لاما اما

 طورشلا هذهو « لالا مفدت وا ةذللا ىلجت ىتلا ةيككلا ةدودهملا ةلقتنملا

 رخآ | ىلا نضختت نم هلقن نكما اذا الا الام عدي ام لكك ةمزال ةثالتلا
 اهو ؛ ملالل امفادوا ةذلل اًبلاج يا) ًامفا 0 :ةولخ ذك كناكو

 هتدح لع طورشأا هذه نم "الك رمش نك

 ةادالاز ككل ةييتمل دل للا ددسن د ميملاعلا كف ام لقفل دار

 أهو م معو مداخلا 1 ةلواقب وا لقحلاو رادلك ةجحب امحوا

 هتكلو مارك الاو ةبحلاو ةعصلاكاهيف "ةب وغرم ةريغك" اروما جرخي طرشلا

 يراسالا ف تقرا 1 سبل لاملاف ٠ نيلوقتلا يف اهدوجو يفني ال
 عايتبا نم هنكيو دارا اذ اذا نرعلا نما هج يا هلال هيف غر ا

 0 ااكاازها دم دل اك انف رام

 ك1 ناكأأذ ا نم ضعيف ةيكلا دودحت نوكي نا بجب لاما ن ناوعَو

 هجايّتحا نع دا ا ءانشالا نمع يش 0 ملكا نانا

 نم ءاوملا نا كلذ لاثم ٠ هتاذ يف مزال ناك كت لأ ىلا

 ريغ هنال ةيداعلا لاوحالا يف الام دعي ال هنكلو اهعفناو ءايشالا مزلا



 )١٠١( قاطني الا ملعو لالا

 اهسختاوب 3 محل ةقدصلا ع نم تسي تفاح

 مثرورش نك مهيلع قدصتلا اهب نورضرو نوتوصملا

 اورج ةيقيقحلا داصتقالا لع ”ىدابم اولهج اذا سانلا ناررقملا نمو

 نا بحي كازذلو اهسج اررض مثدالببو مهب ترضا ةدساف ءىدابم ىلع

 ذاو ٠ ةيلانلا لوصفلا يف اهرّرنس يتلا «ىدابملا ضعبب ماملا لكلل نوكي

 لوقنف لاما وهو لصفلا اذه عوضو.م يف م كلذ دهت دق

 مثاردلا ل با نا ضعبأا نظي

 ابلاغ مهقيدانص يف دجوي ال نيلومتلا نال مييحصب سيل كلذو ٠ ريناندلاو
 ال 2 هذهو ٠ فرايصلا قاروا نم قاروا لب ةيضفو ةيبهذ دوقن

 ألا نم ةمولعم لاوحا يف فرايصلا نكي ملام قمل اييض اخ 7

 0 3 تالع نم لوعللا ن ارخالا نوجلا نهرو ميرااو

 الاطاع نوكي دقو عيرلا ريثك اَنيم نوكي دق راقعلانال يحب سيل ضيا

 ة حاضرا كله نم لوقا نإ مريغ نظيو ٠ عير الوهل نعال

 نداعم ايفو راجتالاب اهداهوو املابجو كامسالاب ىالم اهتاريجيو اهراهتا
 ةلدتمم ءاوملا ةييلع و ةصنلاو ,نعضلاو ديدحلاو اتا

 ىنغ تربتعا | ولو اهكلام ينغت ال تاروكذملا هذه نا مييحصلاو ٠ ريلقالا

 ىضارالا دوج ١ نركلع أء اوناك نيياصالا اكريما يلاها نا ىرت ال انا

 نا يف“ ٠<<ببملاو رقفلا نم اط ىتري ةلاح يف مثو ىنغ اهرفواو اهبصخاو

 ال مهو مداصتقاو مداهتجاب م ادنلوه يلاها

 امرثكأ داهتجالا ىلع فقوتي لّرمتلاف ٠ ءابدج ةقيض اضرا الا نوكلي



 الولوموي لك اهتوفلاخي سانلا رثكاو ةحضاو ريغ هئدابشداصتقالا ملعاما
 نأ كلذ لاك + نآلا هلع ياا ةسان لقا رشبلا لاوحأ تناك كلذ
 روهمجا بهذمو ٠ نايدالا لك اهب رمأت يتلا تاربملا نم نيك اسملا لعقدصتلا

 اتلطم نيك اسما ىلع قدضتن ناجي هناو لاح لك يف ةبجاو ةقدصلانا

 ثحبلا ىدل :ركلو ٠ مهب اهررض وا 1 ةقدصلا عفن نع نيائاس ريغ

 كل ١ نكت اذهل اره 0 اطعت ىتلا تاقدصلا نا دحو يورتلاو

 متارجلاو ةنكسملا نم انماي روق كا

 رك را ةرقار ناشي دارت 0 ال موقل تاقدصلا ءاطعا نع تان
 بحجوي داصتقالا 3 ىرت كلذلو ٠ مثدلو ريغو مثدلو نم مهب نودعقملا

 مهتشيعم اوبستتكي و مهيدياب اولمخيل هينومل هيلو ءارقفلا اوب ذهي نا" سانلا, لف
 ضرملا مايا مثزوع دس م قر كا ورخذيو معاةفن يف اودصتقيو

 مهلك لع اورضاو 00 ةلاع اوقب لب اوملعتي ل ناو ٠ ةخوفيشلاو
 «قلرتلا قاض كداكلا أ يفاو م معطل ذيذل معلا داب قوسلا نا مهنابسح

 ا
 ارقف ءارقفلاو ىنغ ءاينغالا ديزي و سانلا بولق نم ةقفشلا عزني م

 ءالخبلا لعفي 6 للملا اورخذي ال نا ءاينغالا ىلع بحوي هنا م.هصلاو
 امدنع اوطعيف نيفرطلا نيب اولدتعي نا لب نوفرسملا لعفي 5 هورذبب الو
 لثم نم ةيمومعلا ةيدنالا اوئشنيو عنملا بجي امدنع اوعنعو ءاطعلا بجي

 ' ١ نت زينل اودلفي و تايشتملاو ”قئادنخلاو :ىخانملاو يامكلاو ئيرادلا

 ايالبلا نم اهومنو ىبعلاو مسكلا 5 اهعفذ نوعيطتسإ ال بئاصم مهتباصا
 تعفن اذا ةقدصلا بجوي داصتقالا ملعف ٠ ةفدصلا اهبحاص قحتتسي يتلا



 نا ساناا ماعت ك0 تابسا نع هيف ثحب هنال رشبلا نم

 ةريغك ةحارلاو لاما ةدايز اهناشنم يتلا مولعلاو ٠ ةحارلاب اوشيعي و اونغتسي
 ةسايسلاو بطلاو هقفلاو ايجولوجلاو كالفلاو ءايميكلاو ةيل آلا مولعلا لذم
 هبدك ةيفيك نعوتاّذلاب لاملا ةيهامنعثمحبب يسايسلا داصتقالا لع نكلو

 لك ىةدام لترات نأ كو مسالا لكل مولعلا مزأا نموبف هقافناو

 فارسالا اهيلاها داتعاو اهتورث تلق دالب يف ايس الو ةطيسبلا سرادملا
 ةفسال لاو ءالعأا راك نيب رك تاز ره 0 اندالب لثم

 مهماعي نا! نع يول انا ن اةلهو لوال ءىراةلا نظي دقو |

 كنوففلي و نوبدكل يك منال هب نوموقيو لاملا نو 92

 1 رفاو ةورث عج م ا
 أ

 يار | ىدابيف يف أيوق رظ ناوهلصا نم نهاو ضارتعالا اذهو ٠ علا اذه

 كيف 0 انأا اهفرعةقرفتم فراعم ىلع ةيلب» موال رثكأ نال

 تيب ىتأا مولعلا نع ىنغت ال اهتفرعم ن 3 فالخ ال نكلو دق

 ضرالا نوثرحي فيك نوفرعي ةحالفلا بابرا لك نا كلذ لاثم ٠ اهلع
 ينغت الو مينغ ال هذه مفر عم نكلو 0 اهنووريو اهنوعرزيو

 هيف تعمج يزلا ةحالفلا مع نع م نه مالا نودب رب سلا

 اهسراد ىلع لهسي ىت> بيتر” نسح حا تبترو ًاباوبا تبوب و سأنأ|فراعم

 لبق امو : ةريغك نورق ةدمرابةخالاب سانلا هفرع ام ةريسي ةهرب يف لعتينا

 قطنملا مك ةيرظن ولو نونفلاو مولعلارثكا يف لاقي ةحالفلا إءيف

 موب لا لمعيو قطنملا لع ءىدابم فرعي لقاع لك ناف ةسالئهلاو

 هملعتو ملعلا اذه عضو نع نفي مل كلذ كلو



 فاقوا غلبتو ليلقلا ددعلاب اوسبل مثو هنع نوبني و هب نورمأي أل ناعذالاو

 ةطلسلا ادعام ةيبدا ةطلس مهكريرطبلو ٠ ماوعلا كالما ثلث وحن مثرايدا

 ريدوهو نيبونق ريد هيسركو ياطنالا د ا كريرطبلاب بقليو ةيحورلا

 00 ةنس ةيامسمحو فلا 0 ذنم ريبكلا سويسودواث رصيقلا هانب

 يرجت هل نول مك ان نوت فم

 نيحايرأاو ةرمخانلا ضايرلا هبناوج يف تبتتو بئاذلا نيجللاك هقيقع

 0 ةمقو يداولا قمع نيب هيدا طال : سا
 نودحوتي اعرلا ناكل كانو زرار ةيينكلا هيلع تاني ل:

 ا 3 وهو نيبونق ريد | ع اريغك نسر الل ريرشلا ١ نانيل زراف - انف

 رهدلا غر ء ةقابلا اهراجتاةدهاشمل ضرالا نراقا را

 ضاقنا يفهنم ةعطق تدجو دقو ٠ ةلزنملا بتكلا مدقا يفرك ايح ارثا

 نم اهنا ىرهجلا لدتا تبثو ةناطيربلا فهتلا راد يف تظفح ىونبث
 ردك ام ىف 112 نيو قوق ان ةعس فاللا زتتؤلت ىلإ مرر قونالزرل

 يتب امو لبجلا اذه يف هتاباغ دادتم 0 ةاروتلا يف

 مدجو نانبل ةملظع ىلع ةلالدلل نيع دعب ارث الا سيل نالا هنم
 للجه66ةههسس

 داصتقالا مَ لال

 « ةعساتلا ةعلا 8 02 لق »

 عفانلا ليزج بلاطملا ليلج ملع بيرق ردهع ذنم جنرفالا دنع عاش
 مهئالع ةبخن نم روبمج هبف ا ٠ يمايسلا داصتقالا ملع هنومسي

 درف لكل ةمزال هتفرعم ناو ةس اسا سيماون ىلع ينبم هنا اولاقو مهتفسالفو



 نيزتلاك ابنم :قوذلا هني ام كرت لع تعودت كي
 ١64١ ةثداح دعب هسبل ةنبكلا محن هب ”نسفانتي ءاسنلا تناكو روطرطلاب
 ا مرثكا عزو هناحبتساو هبارغتسا يف جنرفالا غلاب دقو ٠.امعمو

 نرّلا وه هناورصم نم مهجورخ ذنم نييئاربعلا دنع افلام ناك هلاعتسا

 تاعبقلا نم ةبارغ رثكأب سيل هنا لعروبزأاو ةاروتلا يف هرك ذ درو يذأا
 اهانفا ىلع قغتلو راهزال' اهيف تلت اضاير مايالا هذه ف نعتص لا

 داعبال عار ىلع مصورا 0 ةئيزاا تاودا نم لاذ الاوه امو رايطالا

 نأ هلا شلت

 يلع باقنلا عضوي اطاربق ١م اطوط غلبي دق هلا نك

 مداهتجا و معلا بلط 0 مهيابصنا مايالا هذه يف ةنراوملا هب زاتما اممو

 اوناكو ةباتكلاو ةءارقلا نسحي ال نم نالا مهيف كرت داكت الف هليصحت يف
 دقو ٠ نيدلا لاجر نم اليلق ارفن الا نييما نرقلا اذه فصتنم لبق

 مولعلا مهمياعتو ةيركلا بينيت ةقرو لع ةمردم مهتكراطب ارم ا

 لبج يف سرادملا هانب رْثك مث لضفلاب اورهتشا لاجر اهيف غبنف ةذيدلا

 نممههف غبتو مهنبي مولعلا ساربن رهزأو ةبلطلا ددع دادزاو توربيو نانبل

 مرت ذ :رع ىنغتسي ال لاجر ةبتكلاو نيفلوملاو ءابطخلاو ءابدالاو ءالعلا
 ةرهشلا نم مط ام

 ةسينكلا ميلعتب اك اسفسا ةيكيلوثاكلا فئاوطلا دشا ةنراوملاو
 ثيح نمةينيدلا دئاقفلا ظفح لعاصرح ةنارصنلا فئاوطلا رثكاو ةناموزلا

 مهنابهرو 8-2 مرابحا هب دقتعي ام ةحصب قاطملا ميلستلاو ناهالا

 الا نم ضي 1 ويست هرمأ ءذد يناكو هجولا نع باقنلا



 نيب ابنييعت نكي ةيهجولا ةيوازلاف اًريثك صخاش ريغ يهجولا زوربلاو
 ظ 55 2 ليلد كلذو نييبوروالا ىلا برقا مهيف ىهف هو

 نايقولاو ٠ بيذهتلاو ملا بابسا رفوت ىدإ ءاملاو ءوشنلل و غامدلا

 مقتسم ننالا مع و نيتصخاش ريغ ناتنجولاو عضولا يرافق نايف

 ترظن اذاو ٠ نيوكتلا نسحو ةئيحلا بسانت ىلع ليلد كلذ لك عضولا

 ريثك" نع ممزيمي ام نساحلا نم مث تدجو ةفئاطلا هذه ءانبا تانج ىلل
 ءاكذلا رئاما مهحمالم ىلع ودبت هوجولا ناسح يلاغلا يف مهف لايجالا نم

 دحلا ةليوط لهشوا دوس لجن مهنويعو ليوط حاف طبس مرعشو ةباجنلاو

 سطف ال 0 ةمقتسم مهفولاو رزخ الو اهيف صّوخ ال نافجالا ىنسو
 ةباص مهنانساو ءالده الو ةظيلغ ريغ ةقيقر مههافشو سنخالو اف
 ةيوؤ ةيلضع 10 ةعبر للاغلا يف مدودقو مديل هك

 لوط نم رمسي دق هنا ىلع ةرخعاب بوشملا ضانبلا مهنهل ىلع بلاغلاو ةينبلا

 رك ا تو لايقل ىلا تينت الكر د ددقلا ةيقالا رولا
 لإ رسل ١ فاو كاملا ارو اليا 31 اا ةتما وو نارا

 جربتلا مدعو يزلا ةطاس,و ةشعملا فظشثيح نمتايودبلا ىلا برقاو

 لاق ثيدم سيطلاوبا باصا دقو

 بول ريغ 0 ةوادبلايفو ةيرطدب ”بولجت ةراضحلا نسح

 * ىمأ مءايزا و جن 'رقالا دئاوع ةنراوملا نم ندملا ناكل قع اذكو

 ماو معطملاو نكسمملا نم نوفلاي ثءابا ناك ام ىلع اوئازي لف نويورقلا
 انعم ناك ل ميقامو ممالوو مهحارفاو 0 قا هلع اول انو

 اودهتجا نييحورلا 3 ءاسور نال ميلسلا قوذلا نع اديعبوا بيذبتلل اقلاخم



 (١؟ه) ةاراوملا يف ةمدتل

 نءمنتماف هيلا صوختلاب هرماب و نوماسملا ةًاوأنم ا انحوي ممريما ىلا

 اوه كلذلف درلاو ناضعلا لا نكاح بسنو كاملا ظاتغاف هتباجا

 غابف برعلا لاتقل هريس امثا هناب رهاظتو أه ل ًاشيج مهيلا ريس مث ةدّرملا

 كلذ دست اسام تناك نادل نا نا ىلع لديو ٠ ع ا

 بيطلا يبا لوق ىراصنلل

 ,عدصلا ؛معالااهيف رصنتولو .ةيماحب نارصنل لابجلا امو
 كلغل ةسنيدلا هيبورح يف ناقل ليج كراصنب نويدياصلا نا وو

 قركافا ف نايرسلا نع لقسم ةيتاط كلارا نكي و سدعملا تيب
 يعالقلا نب ليئاربج هركذام ليلدب مهيلع اكريرطب نورام انحويرابلا

 اذاو ٠ اثيدح عوبطملا هخيرات يف يهيودلا نافطسا كريرطبلا هتنثا ام ىلع

 ءانسور ل ةاريهناك مؤ ةيصعلا نس لمشل لها هيلع ناكل تا

 رم ندملا لهأ نبه مهنيب ناك اع الضف ةسفانملاو ةريغلا نم مهلئابق

 ةراثاو نانا ثودح ةلوس عم ءاوهالا نئابتو عزانملا فالتخال ةوادعلا

 ةفناو ةدجنو ساب ووذ ءادشا موق ةنراوملا نا تيت نحالا

 افالتخا' تنببت ةقئاطلا هذه ىف نيوكتلا صئاصخ ىلا ترظن اذاو

 امبسنو ةيرشبلا لايجالانيب اهتبترم ىلع هب لدتسي هجولاو فحتلا ةّميه يف

 وه يذلا ريدتسملا لكشلا ىلا برقا فحتلاف ٠ فئاوطلا نم اهريغ ىلا

 ًايضيي وه سيلف برعلا ليج ايس الو ةيماسلا ةايصفلا صئاصخ نم
 ايدحت ا رثكا هنا: لع لوغملا فرييتك لسانه الو نيد وروالا بتر
 ةزراب ريغ اهنا الا مامالا ىلا ةلئام ةضيرع ةببجلاو * نيبرادجلا ةهج يف

 زااو لوغملا هابجك .ارولا ىلا ةلئام ةطسم الو نييروالا ابك اريغك



 اهقرافبال ةفعاش ”للق اهقوف امو ءانعو ردهجي الا قرطت ال كلاسملا ةرعوتم
 ىلا راشا دقو جانلا ةرثكل ةقورطم ريغو دربلا ةدشل ةلوهام ريغ ىل رهف جلغلا

 لاق مل ىلا يطا كلا

 0 نوفيصو ءاتشااوهو ملا 0 باقعو

 ةيدقلا ةنءزالا ذنم نويروسلا هيلا 0 5 0 لل ازه ناك كاذل

 الو ٠ ةددعتم راوطا ينايروس اوحاتجا نيذلا نيحتافلا شويج نم ابره
 راض كناكو اهريدو هاهو ةكااطناوب قيتمدك "ةعدملا ايروس نادم أ 0

 لاخر مهف ماق مهني ترشتناو ةينارصنلا تربظ الذ نايرسلاب لبق نم

 تحمط |..غولب ىلا دئاقعلا ىلعتااحاشملاب اولسوتف ةسان رلابح مهب انقر

 ريثك مهعبتو بازحالا ءاسئور نيب قاقشلاو ماصخلا د مهسوفت هيلا

 نيدلا روما يف نول ادت ةرصايقلا ناكو مهمئاوها ىلا نيداقنم جاذسلا ن 15

 مهف اومهوت نيذلا ىل د لل اذيدسا د

 ملظلا مهنع عنه ام نريدهطضملا ءالومل 1 ب «يدانمو يجئارا فلا
 مورلا برعلا رحد الو ٠ لابجلا ىلا برهلا الا دادبتسالا نم 0

 1 مرثكاو ىراصنلا 3 مالسالا ردص يف ايروس ندم نع

 د مكر تيوقو هيف اومصتعاف نانبل لبج ىلا نايرسلا

 ل لا كا اا 01 ل ل
 داو عبس ةد.٠ اهيلع اوقيضو اهورصاحدقو ذئيح اا تفل

 ارذح سدقملا تدبىلا جملا ناورع نب كالا دبع لّوحال م ةيلاوتم

 اطاوتف لبجلا ىراصن نم جاجملا ىلع فاخ همكم يفرييزأا نبا ةنتف نم
 نانسي تكف هنم مهجارخا ىلع مورلا تأ نيطنطسق نب ناينتسإ عم



 0 0 ةنراوملا يف ةعث

 ىسع ةينطولا ةعماجلا قيثوتو ةفلالا عاطل كالا عدصن 0

 حالصالا ىلا ةليسو اهيلا ممالا جوحا ْن نحنو اهداوعا فافجلا دعب قروت نأ

 حالفلا جراعم يب ف : ةارالا ىلا ةعيرذو

 ةبيرقلا فئاوطلا ةمدقميف دهعلا اذهل ةنوراملا ةفئاطلا نا ”مولعمو

 امال ةياصالا ابصئاصخ ظفح ىلع اهتنثاو ةيمارالا ةموثرجلا نم اشنملا

 ةظفاحلاب ةلةتس٠ هيف تعنتءاو نانبل لبج يف ةميدقلا ةنمزالا ذنم تمصتعا

 هللا قانا لع فلخلا سرطب اهدا رخو عرار ا

 اهاضتقا ءايشا ين الا ةروغتم ريغتشبلف ءاب الا كاس ىلع ءانبالا ا

 مهئايزا 2 2 اراه يرصعلا قوذلا ىلغتو شاعملا لاوحا | سغت

 0 ها ةيروسلا فئاوطلا د رم كلذا مدئاوعو

 هيلع اني رج يذلا بيترتلا
 اًريثات ترثا دق مدقلا ذنم ةنزاولك اهريخت يتلا ةثيلا نا يف ةارعالو

 أميف رفوت امل لادتعالل مهتجزما ةئيبتو ةيعيبطلا مهتافص توبت يف ايوق

 جسرا ناخبا مقرلأ يق لمأت نمو + مادبلالا ةيوتتب هلك كاسالا ١
 ىلا هضيضح نم عرازملا ورساك دلاوىرقلاو ندملا نم هحوفس ف ماق امو

 لاطنا ةلر ةمرطلا نتك دهان السل كاؤز نييمدق فالا ة.ح ولع
 ريجشلا حي هل نم مت - ىشخ الف اهوام ب اذعو اهنا اوه قر دقو ةيسدنسلا

 0 يو برقل ءانشلا يف دربلا دير نم الو ضيصلا يف

 نادبالا حاس ةذبلا ءايوقا لبجلا اذه ناكس نا ةهادب فرع ةبلبجلا
 ةقاشلا لاعالا ةلوازم' لع دلجو طاشن ووذ ةعارزلاو ثلا ىلا نولايم

 لاب ةلمل هيلا ”ةكرتلا "الع فاشل تاضخلاو, اولا نحو



 بهاذملا فالتخا نم اهنود لوحي. ةينطو.ةعماج اهيف موقث نا. نكميال
 ءاقنوإلا :بابسا امل ثرقوت ءاؤيةزدملا ةبتد ىلا ونزل الف ةبارالا قيابتو

 ةنمزالا ذنم .مسالاو لايجالا نم مريغب نيبدوسلا طالاتخلا نا. ىلع
 نيرفت .يف هريثات مثداسجا ءانب و مهتانحس يف رثؤي مل نالا ىتح ةيدقلا

 نم بللاغلا يف اوناك مهب اجا نإ نالت كرم مقيبتجاك

 2 عالبمف امدح و امل بوطعشلا قب نمو |ةدلقم ريمانعلا كينطا

 ءافصو مهتجزما لادتعا يف ةبرتلا بيصخلا ءاوملا يقنلا مهميلقا ريثات

 مهناهذا بوقثو مهحالم بسانتو ميناب لامجو مهيومت نس>حو مهناولا

 دادعتسالا ثيح نم مهف ةيبدالا مهصئاصخ لاكتساو ةيلقعلا مماوق ءامنو
 يف داحتالا الا مهتوفي ال ةيرشبلا لئالسلا ةمدقم يف .ءاقثرالل يعيبظلا

 ليصمتلا يف تابثلاو ةلكلا

 ةنراوملا يف ةمنت
 « ضيا اهنع القت »

 ىلاانرشاو نوي روسلا لعق باسلا ءزجلا يف مالكلا انلمجا دق # ةنراوملا

 زيت امصخا اكَرف مهقارتفاو مهيلع تبلغت يتلالايجالاب مهطالتخا هجوا

 ةقييمب فعلا ده كونان | نالا بجوف ين ب رأا اهعزتم اهنم ةقرف لك هب

 1 اموحن ىلع ةقرف يصل امطسبو هانلمجا ام ليصعتب

 كلد نم: ءيش يف ضرعتن ال قالخالاو عئابطلا ملع ةرئا د نع رخال امم

 قاشلاو ةلكلا قررغت لع ثعي ام ةينيدلا دئاقعلا يف ةيفالخلا نئادلل

 موعتي نا | ءاجر ةيبدالا صئاصخلا فصو يف قدصلااالا لوقن ال انتا ىلع



 مثو اموت رام ىراصني نالا نوفورعملا ةرطاسنلا ىراصنلا فئاوط نمو

 مههف غبن دقو دنهلا ءاحنا ضعبو مجعلاو ركب رايدو لصوملا يف نودتشم
 ةيؤملا امال نا كلا ملعونانويلا ةكح اياقت نيدلا كوسرتللو ءاكملا

 نودقتعيةبقاعي مباكو نمرالاونادلكلاونايرساا مهنمو ةيسابعلا ةلودلا يف

 فئاوطلا هذه ءانبا ضعب دحتا دقو ميسملا يف ةدحاو ةعيبطب طبقلاك
 مثدئاوع ىلع ةظفاحلا عم اهياع فلتخملا اياضقلاب اولسو ةينامورلا ةسنكلاب

 اؤطز» نما وكلم نايؤضلا نم مثو ةنراوملا مهنمو ٠ ةميدقلا مثديلاقثو
 فا ددلا ملالقتسا ىلع نيظفاحت نالا ىتح اوغبلو ينامورلا دقتعملاب ميدق

 مدي انروس 5 برعلا أترحد يتلا ةمالا ةيقب و مورااو و نانبل لج

 ةسينكلاب اودحتا نيذلا كيلوثاكلا مورلا بنمو ةرمشلا نم لوالا نرقلا

 ةيعيشلاو ةيليعامسالا مالسالا فئاوط نمو ٠ مثريغو مهبهاذم فالتخا

 مهبهاذم ضوح نع نودوذي مهكر 1 مثريغو نانبل لبج يف زوردلاو ةلواتملاو

 ُُو اباجال ضعب م ماصخلا ف نوكلا خيو اهب نومصتعيو

 'ةماللا ةحلامملا انف ءاكرشاو ١" لكلا: ناره وا هينا قاد

 ..ةاريدلا 'كماوق 'اهعملعا قرف ةدحاولا ةدلبلا يف كرت ماا اسرق لو
 ةمصعلا يعدي قيرف لكو ةيعرف لئاسم ضعب يف الا فلتخت الو ةياكلا

 ةريشعلا"تيلسقلا ادجراوب هللا كنس و هتيم وفني ؟ءريغ "قاشاو هدم

 اهدارفا نيب بصعتلا ةرثاث تراثف اهسفن ىلع ةدحاولا ةرسالا وا ةدحاولا

 تاهت اهلا كلل ذا ىلا غدت هيبابسا تمن .سيلوا' عازقلاو ماسقنلا ددقاو
 هائلا مذهل قاف اظلانإور 1 دات عا بلع ناككحلاج لاا قوت قيل م١



 ظل

 دئاقعلاو عزانملاو دئاوعلاو تانملا يف مهفالتخاو قالخالا يف 6

 وه أم ىلع هلصا ىلا مهنم عرف لك در نكميا طالتخالا نم مييلع ًارط ام
 معو ةسايسلاو ةيفارغجلاو خيراتلا نم عزتنت ذا عئابطلا يفثحبلا ىفتق

 باسنا كيس اهيلا عجري يتلا دعاوقلا ءاضعالا مفانمو يرشتلاو تاغللا

 حرز نقو-٠ ةيسملاو ةينللا مئاضقلا ل مالا هب زيمتأ امو بوعشلا
 روم لع كلت : ةريثك م ةفلتخم 00 م ظالازلادن عرقا نا

 انلع ةع الاصاخلا نو روسلا نم قد م كاذلو ةعيدقلا ةنمزالا ذنم

 ثم ةرطاسنلاوركب رايدو لصوملا يف ةبقاعلاو اهارقو قشمد يف نايرسلا

 مثو نانبا لبج يف ةنراوملاو دنملا تاهج ضعبو مجعلاو لصوملا

 اودكسو اونمأتسا نيذلا وا نيحتافلا ىلع اوعنتماو لابج اب اومصتعا نيذلا

 طالخا نييروسلا يقابو مهناطوا يف ءالذإ مثرما ىلع نوبولغم ندملا
 الا نم متريغو كرتلاو ةجئرفلاو دركلاو برعلاو سرفلاو مورلا ن

 مقل الا ا اع هنا لع كلا نال رس كسا لا

 2 ١
 اذا رم تست للملاو لحل ا تح نه نيكي روسلا ىلا ترظن اذآو

 "لالا ركل رت اسلام درر ال ا هيف اوشا يذلا مقا
 جرت اقَرف تك ىرتف هب ميلستلا ىلا طحني يرشبلا لمعلا نا روصتي ال م

 ذوهملاىرتوةيريصنلاو ةدي 0( اوةيئاصلاك كاذلا للاضاب دخولا قئانح

 ةصو' ةمصعلا ادت ادم لك كنئاوطاىلا نيماسقنم نيلسملاو ىراضتلاو

 نويرماسلا ا اوط نث لالضلاو ةياوغلا اهريغ ىلا بسنتو ةديقعلا

 ٠ سفنةئم تالث نءنوديزي الوهريغ يفمممدجوي ال سأبان لبج يف مثو



 ماقال ايناتطاب مور تسلا يح اهتًاشظع
 مهيد ءىدابمو نيبروسلا دئاوع اورشنوم ت72 ةقثنما ىلإ ةلنس نم

 اهروهظ دعب ةينارصنلا هيف ترشتنا رطق لوا ايروس تناكواب وروأ يف

 ةينيدلا تاكحاملاو قاع جو تفيعع ىتح يساربن هيف رهزاف ةيدويبلا يف
 نونشي ةريحلا برع ناكو مهيلع سرفلا ىو مورلا ةلود يف !هئانبا نيب
 ةيكأطنا يحاوضل مثوزغ يف اومنغف ةيروسلا ةكلملا 0

 تاكجالابنوهالذويدوسلاو َ | ةداعا ىلع ةيرعلا وغلا هيف تنعب

 مثداديتساو مهتاذل نولغاشتم مورلاو مهماكح ظ نوهراك را

 اوناكو مهتأك عمجن يمالسالا نريدلا ربظ مث برعلا ةكوش تيوق ىتح
 ل 5 0 اهركلف فراملا قيبناك اينود : 9 ًاتاعشا

 فرورغاص مثو دي نع ةيزجلا | !اومفدو اونم تنبأ نيذلا وا 0

 تناكو ٠ دئاقعلاو ماكحالا يف م لالقلسا ىلع م موضعب متع

 دادقت ىلا نويسابعلا ايلقق يمت ةرردالا ةلودلا ىف ةقالخلا 9# 3
 نويمطافلا مهفلخ مت ايروس نوذولوطلا كلم ةيسابعلا ةلودلا ض دعبو

 نويويالااهنع 9 الجا 6 © نويبياصلا اهئاحنا ضعب ىلع ىلوتساو ن و قو يلسسل مش

 ة كورلا مياس ناطاسلا اههتتفا مث 14201 ةنس كنارومن اهحاتحاو

 باقتتورللا تلاز امو + ةيراوطلا رولا نضل 1

 :.ةادامودب) تراص ىحل اهواعور لوما يف رول ةلدالا نتتلاوز ام

 اهسيناو اهناكس نم اهشورع ىلع ةيواخ ةرئاب اءاقبو
 مالكلا لوطي امم هناف ايروسؤيرات نابب هداريا قبس ام دصقلا سيو

 كريابت هجوال ةئطوتلا اندصق امئاو ةمضضشلا تادإجملا .هنايب ىنتالو هيف
 يلام 1



 0 ا

 صبالا يوذإ ةربع نوكتل لب رادقملا ظاطحمناو ةلذلا

 اهناكس نيابت يف 2 يف ليثم اهل سبل يلا دالبلا يثوالا
 00 ٠ نعنوديزيال مه مهددعتلق لعهدئاقعو مبا فالتخاو

 لامثلاملا ملا نم 0 "6 امعاسراب عاقب يب 0

 نييمارالا نمط الخلا مثو ٠ برغلا ىلا قريتلا نم اضرع اليم 1١ه وحن يف

 لا نزال جل نر حش نم عتابا لاجلا نم دك
 مارا مساب ةروتلا كي ترك يلا قشمد اهتدعاق ةميظع ةكلمم نوفلوي

 اهريغ نكي مل نيح ىلع ةراضحلا يف ةقيرع ليلخلا هربا نمز يف تناكو
 اك 1 ا نيل إلا ناو اع

 اهكس ةرثك 3 كلذو دحاو موي يف لجر ٠١.٠٠ ٍلاثلا ددهني
 دولا نأ ىنخي الو. 0

 تطقس مث كلملا دواد دهع ذنم هعم مهبورح يف نييمارالاب اوجزتما

 ”الامث سرفلاو نييلبابلاو نيبروشالا بلغتب ةيدوهيلاو ةيمارالا ناتكلملا
 نرع مهولجاو نييمارالاب سرفلاو نويروشالا دبتساف ابونج نيبرصملاو
 تدقففمكالما اوبصتغاو مهوقراساو نئادملاو راصمالا ين .هونتشو هدالي

 مهشرع لثو سرفلا ردنكسالا بلغ ٌثدهعلا كلذ ذنم الالقتسا ايروس

 اهترامتتيرثكو مهقالخاب اهلها قلختفرهدلا نم اًئيح ايروس نانوبلا كلقتو
 ةيكاطنا اهتدعاق تناك ةميظع دكلم تراصف نيبقولسلا كلمت مايا يف

 نم رصم كولم ةسلاطبلاو لامشلا ةهج نم فئاوطلا كولم اهيلع تماق مث

 نييقولسلاةلودتمسقتاونييباكملا مايايف ةيدوهبلا تلقتساو بونجلا ةهج

 ذقو م ق 56 ةنس ةكلملا هذه ىلع ءاليتسالا لع نامورال ًايبتف اهسفن لع



 ظل اااا

 الا بهيال ءاوهو رهزلاروغت نع هيف ضايرلا مستتتف ردلاك ءابصح ىلع

 هبيط حاورالا جزامو هبوبه ةأيحلا ثعبيف رطعلا اذشب هنادرا تقبع

 لوادجلا اهبناوج 2 قفدتن فانكالا ةبيصخ فارطالا ةحيسف 3

 لابجو راغلا ةبيطلاراجيمالا ةفنلملا قئادحلا ابيك انم يف يمتتوراهنالاو

 جلتلابت الكو اهماكاو اهروذص تزشو اهباضه تحوانتو اهباعش تكبتحا
 دن رسل ةلقشم ”تناكف اهناحأ تلاد اركي

 ديرطال اهصتعمو

 ناكسلاب تظنكاو ةراضحلاو ةيندملا ىلا تقبس يتلا ارروس يف هذه
 دنت يثو ةراجتلاو ةءانصلاو ةعارزلاب ميظعلا ناشلا اذه تغلب امئاو ةراملاو
 لازع ىراصلا ايا ليز قرط ةيذابلاو تازْتلا لا مس ا
 ا لاهل ميدق نم فورعملا رطقلا ىلع لمتشتف 0 دودح ىلا

 ةراضحلا تي ةقيرعلا قشمد اهتدعاقو ٠ ةسدقملا ضرالاو دعوملا ضراب

 ايلوغي لانج يفريطتلا ةفطقملا (لطراللا ةنجن ةئالا يف ديعلا لدا
 (تئاذرل ةزتكاو اهراث سبطو اهعاوي لادتعاو بعام ءاًعنطو اهعقرم ند

 اليلق الا ةريغتم ريغ تنبل دققف ةيدقلا اهتنيدم ةلاح نع تطخلا اهنا عمو

 مهسبالمو مهشياعمو مهقالخاو اهلها دئاوعو اهاكأسم بيترتو اهططخ يف

 أهاقعدقوةيدقلا ايروس ندم نم اهادع امو ٠ ثادحالا ىلا نولي ال مهنال

 رق نالا اهضاقنا ىلع تماقو .لالطاو موسر الا ا قبل ”لف لاوحالا باق
 مسآلا ١ ناشي ٠ نم مذارش اهيل ا 10 00 كيتاه يف ةرشئنم ةريقح

 | ناك ةرياغلا

 0 اه دصرأ ام وتس وارا ل اوبلاو بابتلا نم ٌقاَقْدلاَو ا

 هنتدح أمو راهتلا نم بورحلا هينجي 1 ليلا ا”قبت



 لمالا لوح نم ىريوشو 0 000 ءافنقا يوك

 هطبضت دوعت ال هبعل لوا يف 0 او ةداع لاو ةوركلا قيرب

 اوريذح لاجر نم كة رساخلا ة ةقهصب دوعي ىتح مربملا ءاضقلل [تسف ةميكش

 نا ماما نمو ٠ نيرءاقملاربكا نم اوداعف ةيلستلا دريل ةرماقملا سلاجي
 تمرطضا ةره سعل نهو ٠ !ماقم ريصي نا نم ذب ال ني دهاشلا دحأ

 ةجل ةرماقملا لبق كلذاو اهعفد ىلع ىوقي دوعي ال ىتح بعللا ةبح هيف
 1 امرا ال ركل الو راو الاانال ةلاخ الا ناقل رع
 لمالا باب ناباب فبكلا اذهل »وهو راهتلات ويب دحا باب ىلع شقت «انه

 « اغلا نم جرخمو لوالا نم هيلا لخدي كالملاو مثالا بابو

 الف هوافش ىجري ال ماقد هاد ةرماقملا نا تملع كلذ تنيبت اذاو

 1 ةلاقرلا قرط ا ا الخلا نر ا خل
 ةرداعللا توما رغب دعللاو سللاو وبللا ةدياحو ةلاطبلاو لكلا. ةناح

 ىنك د ناقل 1و نودعيو تحتلاب نورخافي نيذلاو نيرم ملا ةبحاصمو

 نيلقاعلا ةرصبتو نيلفاغلل اهيبنت مدقن اع

 .نوي روس
 « أضيا ناوبلا ةلجم نع»

 نيعلا دعب ”ناثدحلا قراوط اهتعجشو ريغلا دب 0 يتلا ايرو

 ناسا دلل مفرق املا انهت ةعيطلا © كيذا طفلا 0 الأي

 ناكسلا كا نارسكلاب هيلع تداعف لاثلا نعاهب درفت ايازع هتصخو

 نول ام قررت للا "كاملا نرفل الا انكي ال جدالا يفاص وج



 اهريغو يلبانيفنورماقملا ناكو ٠ راختنالاب مهترماقم يهتنت تناكام اًريثكو
 نما يوتا ةبقر للاغلا كامي ناب مسن الع نونهارتي ايلاطياندم نم

 ىلع رماق ذم ناو هنأ ارما ىلعرمأق ةيقدنبلا نم ةلكر نا قعورشلا

 ثاثا ىلع نورماقي جربسرطب و وكسوم يف نيرماقملا ناو هدالواو هتأرما

 ةيكلم لقتتف نيعرازملا نم هيلع لقش ا ضرالا نم نوكلمي امو مهتوي
 مويلا يف صاخشا ةدع ىلا اهئاهبو اهيحالف عم أهيلع رماقملا ةعرزملا
 0 نتكلم 0 نجوم ل

 يق ل نع جتانلا نونجلا ثداوح بئارغ همم

 ياداالا عت : اطرااديدش لا 0 نيب ىتح ماعلا ءانا

 ةلفاحلاناكسلاب ةله الا ندملايف ايس الو يشغتلا ريثكر شبلاب كتفلا عيرذ

 نيذلا كلوا يصاعملا ا يف اومطتراو مهقالخا تدسف نم هاينغالاب

 .. مهزخ يف ٌثرفنو مهنوطب مهما
 ةعاملا ةيرسلا ةرماقملا توب ةلمولا ةلعلا هذه م يف ديزي امو

 جرا 0 ءاضقا نورئاقملا ندا تلح كلا
 ني امدح نعشملا ىرحت ناةلداع ةموكح لك لعأ: 82

 رشبلا نممتريغل ًاباهراو 00 اعرب نيئاقلا ضوصللا داص ملل

 ربتعا نأ ةربع اوريصي ىتح

 همادقا تحن ةيواحلا رماقملا رص, الف لوقعلا سلخت ةرماقملا نا مرج ال

 همهوتفاللاالا يري الغلا فن الغلا ىبق مرت رد بهذلا ىلر نال
 هيي رتم تح نع دعحإ هن رثاء لهاا هدر الو رسل
 افاد هسفن نم بعالا رصحي يذلا دجيومنلا اذه لعو كايف لالكلا



 يرتشملا ريرغت نع ةرأب يو صروبلاب ةفورعملا يصنلا ةعانص اهنمو شغلاو

 *يشلا ةمبق نم صقن امعفدب هلواح دنع مزتلي يسم اسعأ ىلإ ةئيسن نقل

 نويبروالا يف عربدقةءانصلا هذهو ٠ ةيطغنلاب ,هحالطصا يف يممام وهو

 ىلع عافتراو طوبه نيب راعسالا يف نوفرصتي مهنم نولوقملا اهمامز كلمو

 دقو الام مهنم لقاو ةكنح مهنود اندالب لها ناك امو نورثؤي اموحن
 ىلا تّدا ةحداف مثرئاسخ تناكف اهيلع اولبقا لالا بارس اهنم مثرغ

 يام سب توريبي لح اه ربتعاو ٠ ةرماعلا تويبلا نم ريثك بارخ ْ
 ردق ىتح ةيلاملا ةقثلا دقفو ةراحتلا راوبو بارخلا نم هيلا تل انواع

 ارانب ةنس نيس دعب الا اهانغ فلاس ىلا دوعت ال اهنا نوفراعلا

 مهسا ءارشب مثورغا نيذلا لاحلا يطسوتم نمءاينغالا اهّزتباةراسخملا ناعم

 اهئامساب نوظفلتي فيك نوفرعي الو ايش اهنم نومهفي ال تاراجت يف
 يف نورشتنم مثو بئارغ بئاجم مهصصقو نونف نيرماقملا نونجو

 يف مهيلع موكحم ناسل لكب نوفوذقم نامز لك يف نوفورعم ناكم لك
 ارتثتنم ناك راهتلا ناف ٠ نووعري ال كلذ عم معو نايدالاو عئارشلا لك

 عاعرلاهب 00 ٍة> ةليوط ةدمب مهتيروهمج بارخ لبق ناموإلا نيب | ارينك

 هميرحتب ربانل | ىلع نو هداني 0 عئارش نأ 6

 05 ينم ال )قلاب اوكرا قام كلانا نوحراوملا 0 دىعبقت و

 ىلع صاقي مهنمدحاولا ناك ىتح متارجل لا باككرا ىل ا نونجلا ىلع
 (6 هيف فرصتيو ةعنام الو بولغملا للاغلا ا ةراح لعب ةسفن

 اهورسخ ناف ملاوما ىلع الوا نورماقتي اوناكف نوملا اما ٠ ةضراعم الو ءاشي

 مهسفنا ىلع اورماق هورسخ ناف مهمدل ءيشزعاوهو مجالس ىلع اورماق



 بارسالا ىرمت اننكلو اهءافش يف مجتت يتلا قرطلا نايب ىلع اهنع هركذن
 قذاملا بيبطلا نأش اهماككتساو اهنكم لبق اهتافالم دصق اهيلع لمحت يتلا
 اهءابساو ةلعلا ةيهام ققحت 3 ةفزاح جالعلا فضي ال ىذلا

 كلذو اًهيواديإ نم: تبع | اهناف ةر ىاقللا الا ءاود ءاد لكك نا مولعمو

 اذان رس مورا لالا د 0 ىلا ليي عبطلاب ناسنالا نال
 ةيقيي مود متل نور نيصنلاو تخلا لالخ ن٠ مالا قداب هل حال

 ُجر ءاوسو ةطرولا هيمي يعم را 0 نشا ةباجا ىلع

 ةدايز وا ةراسحلا ضيوعت الما سعللا ىلع ابظاوم لاورإل ريرخ ما

 حئاصن 4 هيلع ىوقت جل كيم ةحسأر كلم.دبف ةرماقملا ريصت ىتح را

 ىتح ءاود هيف عجن ال ماقعلا ءا ءادلاك يعف نيدلاو اد

 الوسم نا اا

 ا ١ ةلاحب هيشا هاذد يف ناسنالا ةلاح نا ىف ءارع 0

 سالو اوع نيب لازيال وبف منغم رج يف عمطلاو وا مرغم مفد يف داهتجالا

 مفانيأ ديم هلع لمعي نم ني ناع را يعلو قاطألا لرقم لا

 هت |معب نم نيبو هشذج ءانبأ ىلع عفنلاب دوعيو هب وه

 هنأب ةرمتا سا ناك حلفي مل ناو هب رس هلمت حج نا لم اعلا ناف

 ًداتعاو ميرلا يف اممط هل ابرطاخي يذلا رماقلل اًقالخ هيلع بجي امم ماق
 كلت, يف هسفنل دحي لو ًاقسا هلمانا ضعي مجر الاووفظ ناف تغنلا ىلع
1 1 

 قدك انايدو بيصنلاو لا ىلإ اهعحرم ةريغك عاونا ة ةرمأمل

 ليجتلا ىلعهيفرصنقي ام اهنمو ةراهملاو قذحلاب نينورقمبيصنلاو تخي 0: هيف



 ىلا ةعونتملا دئادشلاو ةعقدملا ةقافلا يف لايعلا ساهنناو لهالاو ءابحالا

 ايل لا كا تلد اوكا همنا نارا فال ا ؟سو ريغ ند لد

 رالا قمار هلاك اما سا امو نس الا رك نم هللا دامسلاو تاسكلا
 راع ملا را ها هنا كط 2

 ا عر د ل ل ل ال ار ف
 يدتعت ذا اهريغ لقت دسألاو اهضعب موي لك لت سانلا

 « ضيا نايبلا ةلجم نع القن »

 م 0ك يرتعي ام للعلا نا ناسنالا قلخ يرتعي

 جازم فرنب ام ةماقلسالا ةجحم نع ف ربق هيلع قرطي داسفل ضارمألا

 اذاو يبدإلا توملاب ثاذ ةجيتنو هيلع ارطي داسفل لادتعالا نع ناسنالا
 ل ا ألا لم ناحل يلع ملا لسا
 ام دصق ميول قالخالا حالصب ينتعي يذلا لضفف اهءافش دصق ناسنالا
 نمار "لقا ضارمالاب ماسجالا ةباصا نال معا هعفنو ىلضعا أهنملتخا

 لي د ا لا حا دق تيرا

 لوقعو انل ضارع 7 و 00 نام نوع
 ا دالبلا ةجاح هيلا سمت ام مما نم بادالا لاخ يف ثلا ناكألو

 ةلع يو ةرماقملا لع مالكلا نالا انرث او ةلجلا هذه يف ”الاجع هل مسون نا

 , يف ترثكو اندالب يف تشفت قالخالا ىلع ةذوهتسما ةليولا للعلارش نم
 اما 1 لما ىلع اهءالب "معو اهبوطخت تمظعو اهئو ازرا مايالا هذه



 س2 ااا اا رطب!/!|!/!؟]|7؟ت©؟©؟؟ا ا ا اذ ز 1 ]1 1 ]1 1 يااا

 مهليانقو راحل رمال مهليطاساو نو رولا الع اب يتلا بر ا شو

 انوعزاني يتلا ةيبدالا برحلا اهب ينعا رابغلاريثت ال مهشويجو رانلا فذقن ال

 رايدلا لالخ ! اوساج دق ةيراحتلا تادهاعملا ا ردات

 ىفأو نومك مهلع انابقاف ةدايسلا ةصنم 100 0 2 ١

 لع نوبئادلا عارتخالاو عادبالا ةبلح يف نوقباسلا مو مرظانن نا انل

 اي لتا هقاكض لوقلا نولئاقلا قيععلاو قيفدتلا نما قح هلا يق

 الو نووفاخي ال ةيرحلا هيضتقن أب نولعافلا,نوسلازوي الو هيف نوسلادي

 نولغاشتم قئاقجلا نعو نوهال تاهرتلاب نحنو نومتكت
 نا ىشسْخي ناك ام مسحو نيتلوذلا نيب نالا فيسلا لصف دقذاو

 سلا دوعب لمالا دقعن نا انل غاس ةلئاملا بقاوعلا نم بورما هذه هرجن

 0 مهفرصتو ةلزانلا هذه يف لودلا عينص نم هانسن | ام انلدو ارا

 الف اثودح رومالا دعبا نمرصعلا اذه ين تمعصا دق برحلا نا 2

 نارمعلاو ةراضحلا لبس يف مهمدقتو مالا حاجن قيرط يف فق نا ىش
 ةنوشخلاو لهجلا دي هيلعوطست ال مويلا ندفلاو 0 دب هئشنت ام ن

 اذه يف ةيندملا ثارت لضفا نم كشال اذهو نيع دعب ارثا 00

 نمو ٠ مثاوها ملل هروص اجرعالا واقل ىلاكلا ضع تارا )لا

 5 نيذحل اكرتعم تناك يتلا دالبلا ةلاح لخت

 نات حا راجل ةبكرلا :اهرلا ملاك كلتا مو راهذلاو بارا

 ًارطامو ١ راو 2 مسلت تناك يتلا لامالا نم اههناجب ىوذو

 عرضلاو عرزلا كالهو لهاوالا ندملاولخو لزانملا رافقا نم كلذ ببسب

 لمعت تتشتو لكلا يئاود نم موقلاب لزن امو تاعانصلاو تاراحتلا لطعتو



 لودلا نيب نالا راج وه ام ىلع ةيندملا ةلاحلا ىلا
 ةوقلا ىلع ال ءاهدلاو ركملا ىلع ةيراج رصعلا اذه ةسايس نا كالو

 ىلع ةظفاحملاو ةريبكلا ةببوروالا لودلا نيب ةنزاوم لا ظفح اهتياغو شطبلاو

 ءامن ىلا اءرذت مالسلا ظفح اهأدبمو كالمالاو قوقحلا نم ةلود لكك ام
 لكل 0 ناك لأ ف ةراحتلا قاطن عاستاو نامالا راشتناو نارمعلا

 كتفلاو ردغلا ةفيخ ابنه سجوتو اهيدل امف اهرثاكتو ىرخالا رظانت ةلود

 راعتسالاب اما ىوقتتل ةصرف نيمتنو اهتراج ةوق ءازاب اهنعض .نمرذحتو

 ريغبوا اهززا هب دشن امم اهريغ ةفلاحمب والاملاب واكالحلات ال عازتخاب وا
 ةيلخادلا املاعا لك بقارت داصرملاب ىرخالل ةفقاو ةلود لكو كلذ

 تشل نار ةفالا نات اذاو -الارسما كللذا للا تعاطتنا اما ةيدراتلاو

 تناكوحاجتلا جراعم يف ةيقار ةيندملا ةبلح يف مدقلا ةقباس ةيهافرلا ةحوبجب
 اليماهدعبا اف اهي ار نع الا اهتساس ردصي ال اهنوئش ريبدت يف ةفرصتملا يف

 برح عوقو ىثخي ال كلذلو مالسلا ظفح ىلا اهبرقا امو بورحلا نع
 اهنيي ةنزاوملا لتخم مل اذا ةيب وروالا لودلا نيب

 تبث ال ةيوروالا لودلا نيب ةنزاوملا نا مويلا مثدنعر رقت دقو
 كلذلو ةينائعلا ةلودلا عم ملسلا ىلع ةظفاحلاب الا اهناينب موقي الو اهناكرا

 لودلا انيار مايالا هذه كي برحلا اهتيشانل ةينانويلا ةلودلا تبه نيح

 فريح ىلع نانولا دض ةيناهعلا ةلودلل ةثلامم ةيسورلا امس الو ةيوروالا
 مطق ىلا ةينيدلا لماوعلا اهكرحت مو مهب لفحت لذ اهب نووثيغتسي اوناك

 ةسايسلا مجعمنم تغلا دق ةذيدلا برحلا ةظفل نا تيثف ةيندملا قئالعلا

 اهريغو ةينيدلا بورحلا نم نييقرشلاب الكت "شا ابرح تم نا ىلع



 ةياعرو ضرالا ثرهل مهنوقرتسي اوناك ثيح 0 ال ىلا

 نواحي نيذلا ةيشحولا مالا ندب 1 اوزغو اناودع تراص مت 3 يش اوملا

 هونذ | هعاتم نع مهعفاد نمو مريغ يدياب امم مهشاعمو مهحأمر يب ف مهقاندا

 "كأول. ماكحالا يلو نارمعلا مسناو ةراضملا كاش لوا

 وعم دادتسالا مغ مهسوفن هيلا تحمط ام ىلا ةينيدلا ةطلسلاب اولسوت

 لقاعملا 0 3 ف اوغلابو ضعب نب متعب 8 . نوه>ز / ةرارجلا شويجلا

 كلذ ىلع اولاز امو عافدلاو موجحل ١ تالاو ددعلا نفر اثك الاو نوصللاو

 5 ايغبو الظ ءامدلا نوقيريو ضعبب مهضعب نولكتي نامزلا مدق نم

 « ناكسلا بابقب ةيدملا ءانب ضوقلو نارملا ملاعم تسردنا
 امو تاقيوملاو عئاظفلا نم بورملا كلت يف ثدح ام ىلا راظن نمو

 يتأا بابسالا مث نيبت تاكا تاكتراو كلارا" تا نم هيلا تضفا

 ب ف اهدض مايقلاو اهراكتا لع كلاملا ةساس نم ةيندملا راصنا

 يفلضفلاو ملوقع ىلع لهجلا سمط نم رارغالا ضعب ةليخم يف الا ركذ اهل
 بورحلارثاىلع ابوروا كلامم ضعب ريبدتبت ماقني.دلا لاجر نم ةئفل كلذ

 ةافغااةنس نمكلاملا هذه تبنت دقو تدتستوربلاو نييوابابلا نيب ةينيدلا

 يلا انوش رسدع تديف ةيلحاذلا نكابدلا سارع نا

 ةسوروالا لودلا نيب مالسلا ريرقل ىلع اوعمجا مزحو كبح يوذ لاجر

 امن. دكلم لك تديقلو اهداوقو شويجلا نع ةيسايسءلا تافصلا تخاسف

 توون ةرازو تاق ساي نا ماكلا قوقح هنم فرعت ماظنب

 ظفح ىلع تادهاعملا ترجو اهني ايف لودلا قوقح اهب فرعت يتلا نييناوقلا

 ةينيدلا ةلاحلا نم تلوحت اهنكلو لطبت مل بورحلا نا ىلع ٠ ماعلا مالسلا



 راعلاو يلا ةلثم لاتحا نم ةفأألاو راصمالاو كلاملا يلا او

 امبرو 0 سانلا ىلع ء تبتك دقو راجلا لع راجلا اهب عنتمي يتلا ةوقلاو

 ميقنو لاطبالا قلاش ل ممالا لزت لو نيدلا ضورف نم ًاضرف تلعج

 مردقل الالجاو مركذل !ديلخت لاتقلا ةحاس يف وبلغ نيذلل باصنالا
 ٍ بيطلاوبا لاق

 ضد هِناوجَل لع قاري 0ك 00 نم عيفرلا فرشلا مسي ال

 لاقو

 لبقلاك ”نييبح دنع نعطلاو ٍلسالا ىلع ىنيي ام كلاملا ىلعا
 21م المد نئلقب حل( , ا يكلاع ةيس فلل راب

 مذ'ماقننالا يف ةبغرلاو ماصخلا ةبحم ىلع اشن ناسنالا نا يف ءارمالو

 لتقم ن. مدقلا يف يف ثدح ام لبلدب عزاو هتوهشل الو عداد هعماطمل 56

 ةيرشلارذالا ين ىرنو ٠ نيا ىلع ةقيض هللا ضرا نكت مو نيوخالا دعا

 ابلمعتسا اناّرظ خيراتلا دهع لبق مدقلا يف ةةيرعلا ةنمزالا ذنم ةبقابلا

 هشلا رارط ساو: نداهلا اوقرع نار لبق زللاو دعصلل ابوس نراوالا

 نوداطصي اوناك 6 مصعب نوداطصي مهتيجم دهع يف اوناكو ديدخلاو

 اذهل ةيشحولا لئابقلا ضعب لعفت م يرشبلا معلا لكا ىلا نومرقيو 31
 قيعبقلا يرقلا سرتني كارصلا ناش فكل ا يف مهنأش ناكف دبعل

 فويسلاو حامرلاو يسقلا اولمعتساف نداعملا :ىم حالسلا اوطبنتسا م 5

 ءالكك ادراوم نوعجتن: ض رالا فانك( يف اوبربض دقو اهريغو ذوخلاو عوردلاو
 ةسفانمو ةريغ برملا تراصف م.ش اع سرغلاو ث رح اب هتاوم نويحيو مهئاوسل

 عافتنالا راص ةلاحلا هذه يفو ةرظانتملا رئاشعلاوةرواجتملا لئابقلا نيب اك



 لدين فيقنلاو العلا لبس كلش ناف يان نسا ا
 رح ا دملج ىلا دل نمي نمملقللا لا عجريو بذعيف لاو منج

 ةمدخ ةطساوب ناباي ييسمملا نيدلا لخدرشع مباسلا نرقلا ءادتبا ينو

 د رسوم !راشتنا عرس شمال نييعوسلا نم مرْثكاو ىيبلوثاكلا نيدلا

 هنأب نابأي روطاربما فرع 1 ١ك ةنس يفو ةينيدلا قئاقحلا مهف ىلع

 ينو ىييسملا ني.دلا لاطباب رماو د بضغف ةيسايس روما ف 3 0 راص

 0 ٠ نورصنتي نيذلل صاصق مظعا نيعو نيروك ذملا نيدلا ةمدخ

 0 ارح اا ءاغاورصقادت اينطأ نفل
 ءيش لكل يلاهالا ضغب دتشا مويلا كلذ ذنمو ماعلا تادارطضا عا نم

 "ا 1 تريغ ابروا كولم تالا ا ينارصن

 برخا
 «1اموإل ةئسلزازو يحزايلل ن 'ايبلا ةلم ن ء”القن »

 مرغل ًاعفد وا مخ ًاعمط حالسلاب نيمصاختلا ةزجانم برحلا

 نوم هعبط يف امل ناسنالا اهيلعرطف عانتماو ةوطسو عافدو موجم يعف
 انام ناكمو نامز لكي اكلايلاو لاا نإ كا تي نر ورا
 امو ءالبلا حتاوج ورامذلا ةحاتساو ءامدلا ردهو راعالا سمن نم اهب

 عيمجو ءابولاو عوجلاو رايدلا فرغ املاو راوبلا ٠ اهلا
 بئاصملا دشاو ةيرشبلا لئالسلاب ةلملا بوطخلا ٍظعا يف ءاقشلا بورض

 اهدمعتو هسفن دض ناسنالا اهفرتقا ةيانجربكا ٍث لب ةيندملا ةلاخلا لع

 رامذلا اهب ناصي ةلادعلا الا اهبف نوري ال ًاموق نا لع هسنج ءانبا كالحل



 نارفغرشلالاني ال هدحو هتعافش نودبو مثدوبعمو ةداعسلا راد نولخدي

 الهنا مدنعو ارك 0 نمي نييك الذ اياطخلا

 سيماون ىلع ةظفاحلاوىوقتلاب الاهئازج لاونو ٠ أضر ىلع لوصحلا ىلا ليبس

 ال ٠ يو اكايس سومان ساسا يقو اياصو سمح مثدنعو 3 مثدوبعم
 كا ا ال د الل نيالا قينال ١ هرج ةق ارا لان
 ريثاتلا ةدددش

 نوقحتسلال نوتييي ث يحب ماثالا د و.سيماونلا نوفلاخم نيذلا اما
 اهناو ءاقشلا راد ىلا لئؤت مهحاورا نا مثدنعف ةداعسلارا د نولخدي نا

 نودقلعيمهناف مهبونذ بسحي نكلودبالا ىلا سبل اهيف نوبذعتيل فكوجيسد
 همسا باذعلا راد سيئر نا مثدنعو ةداعسلا يف (مكاتوافن باذعلا يف نا

 دي يف هنأب نودقلعيو ٠ امج رج نويئيصلاو ةمهاربلا هع كلذك و اج

 نا مثدنعو ٠ يف امرشبلا بونذ ميمجىريل ةربكم ةراظن سيئرلا اذه
 )وو د يللا برزت كتاف ريدا لع مودي الل تادمل

 كالا را نيس طئاسإلا لقفل 0 0 ١
 مدنعةداعسلارا دسيئروهو اديما مثدوبعم مهتامدقت و مهنيد ةمدخ تاولص

 هلخديف بذعملا ليبس قلطي مه.نبج سيئر لعجي نا ىلع هلمحي هاضر نأق

 ضورغملانامزلا ةياهن دعب هنا مهتاداقنعا برغا نمو ٠ ةيدبالا هتداعس ١

 ريصي ناب هل حمس 3و اليس "5007 قاطي مثدحا حور باذعل

 ا

 اذا م ٠ اهريغ وا دسا وا سرف وارامح واتوح واريط وأ عدم

 نا ىلا 4. ةجرد عفرأ رخ ان كاسح ىلا ن ناويح كسحح ن م لاقتالا



 (١١اه) ن.دابايلا تادابع

 ءاسور ىلا نوبهذيف نوملاس نوعجريو كاذب نوموقي ن.ذلا اما قدرطلا

 ةينيدلا مهسبالم ريغتتف متجرد نوعفريف ةيلام ةيده نومدقيو كلسلا

 ءزاللا غابملا اوطعتسي نا مهتاجاو نش ءارقف اوناك اذاو ريرختلا/ضعب

 ل
 اوليسوب نيد اما ةاوتكي مثدنع فورعملا نيدلا دعاوق يف هذبف

 ليبس ودسدوب ريسفتو ناباي ىلا تلخدا يتلا ةينجالا مانصالا ةدابع وهف

 يف ةعرسب رشتلا يذلا نيدلا اذه لصانا حجرملاو ٠ ةيبنجالا مانصالا

 روك ذملانيدلا عض ضاون | ىلع لدت ةريثك ةلدا ١هيقناف يسهربلا نيدأ دلا ايسا

 مدنعو | دوب ة.هاربلا دنع هعماو ودسدوب ىب مسملا نيرا عضاو سكن وه

 ةرملا ضرالا ىلع ربظ يذلا لوالا مثدوبعم وهو ونشف ضعب هنا

 هنومساف نوينابايلاو نويديصلا اماو٠ ادوب هسفن نك ناشنا ةئؤم ةغساثلا

 966.٠ ةنس رم يناثلا زهشلا يف هتاف تناكو ةنس "م5 تاغ 26

 ةساسالا هنيد دعاوق وه ىتاي امو 3 لبق

 دحاو ةدام نم اهلك اهناف ةدلاخ اهلك ت اناو لاو رشبلا حاورا نا

 ورا دب الو ٠ هيف اهعضو ريصي يتلا فورظلاى لا رظنلاب الا فئات الو

 لنك اراك رج هولكلا اذ! نوع و ترا ىف ابا او اس ل لا
 نيب كلذكو را مهت ادوبعم نوب ن | جدنعو ٠ ةيدبالا ةداعسلا هانعمو

 الم ةداعسلا نا ريغ هقاقحتسا يسحب نوكت ناسنا له ةداعسفرشبلا حاورا

 لس الف مسق :ءا ابنم همسق نأ نظي ناسنا لك نا ىتح ناكملا كلذ

 دنلخلا ة|د دمر انا ابليس معا هبيصن «نروكي نا نت كا
  5 0ُة .٠ 3 ٠ ٠ :



 ةأعارم طقف ل ذاعألا ف ارفالو 1 دقع تالافتحاو مهئالو

 راجتلا اما ٠ كلذب نورسي مهتادوبعم ناب نودقتعي مهنال نكلو عارفلل

 وسيدج يقو اهأوامسا ةيتالا ةعبرالا تادوبعلل مهتادابع رثكاف مهنم
 ناك هنا ٌمدنعو أهيف 0 ةريزح ىلا نسل دوه سل هوخا هأفن يزلاوهو

 ين ماشا نيذلاو نيدايصلا دوبعم وهو ءاملا تحن مايا ةثلث وا نيموي شيعي

 ٠ براوقلا ريسم ضر قوت هلا هدي ينو رخ ىلع سلاج مثدنع هلاثتو ٠ راحا
 بغري هام جرخ هتقرطب برض اميح هنا مثدنعو وكو كاد يناثلا دوبعملاو
 نم ةفق لع سلاج هلاثتو اهريغو سوبلملاو لاملاوزرالا نم هجري نأ ف

 را وو دع 1 |اغااو هجر أمعضول يك كنا ةقرطملا هذب ٍقوزرالا

 عبارلاو 1 احاحن نولاني تبيح مبكر ابيل ة هلا لوا يف هنودبعيو 5

 أهم هاومهتا دونا و عاج ثرادويعملا هدهو : ةداعسلاو ةوصلاو ىنغلا وعو يلوف

 دنع كاسنلا نم مريهاشم نم نيويك 0 مايقل دانعا مدعو

 بعت كيس مهتاقوا رثكا نرفرصيف ةدابعال غرفتلل هتاذلمو ملاعلا كرتي نم

 مسهل !نولسغيو ع ر ادحنالاو مث كِنَع 0 لا حا اع دوعصلاب م لل

 نوموعي و مهتويب يفنوقبيف مهنم ءاينغالا اما ٠ ءاتشلا طسو يف دراب ءام يف

 نودع فاعف ءثأأ ود 06 ناطيذل || 0 ا وهو سدعم 0

 اوضرعي نا كاسنلا كئلوا كلس يف نومظتني نيذلا ل تابجاو نمو

 ةئس لك يف ةرم مثدنع ةسدقملا لابحلا نم مال ىلا الهند : رفسلا رطاخم مهسفنا

 وأ نونوعيو ةعفتر م نك اما ند نوطقسف مهضعبب م ادقا نو اذا ارانكاو

 ةتانلا باشعالا يغو لك املا ةءادرو رفسأ أ| 3 هم ند 20 500



 ا ا

 انتاعاس نم نيتعاسردق مهتعاسو ةيناباي ةدحاو ةعاس د نك رو

 7 7 2 لتقب نم لكو م يذلا بلا لك 1 ا

 0 | 0 ىلع ل كلذ 4ف ىريىزلا مويلاوهو

 نانقكالا بصق ا هبت نيكي تال رتاوا سن رانك اذ

 ةساجنلا بحت ال مهتادوبعمو ةيدسجلا ةراهطلارسخي رومالا هذهب مايقلا يف
 انما ممدنع دايعالا ظفحو ١ ملك ايه نم اوندي نا مث عوسي ال كلذلو

 يتلا رومالا نم اذهو مهسيدق نفادم ةرايزو لك ايملا ىلا باهذلاب نوكي
 نكي مل ام ضورفلا نم دايعالا يف اهب مايقلا نا ريغ تاقوالا لك يف ملصت

 مهداسج نول سغي اذكهنوكتف لكايملا يف مهتادابع اما ابيف سجن ناسنالا
 نوريسيمث ةينيدلا تالافتحالاب ًاصوصخم ًابوثو مهسبالم نسحا نوسبليو

 تسمم اذا اذه مهيديا اولسغيل ءاملا ضوح ىلا مث لكيملا ةححض ىلا ةنازوب
 ضرالا ىلا نورظني مثو لكيملا سفن ىلا نوريسي مث كلذ ىلا ةجاحلا
 تاجردلا ىلع نودعصيو ٠ مههوُجو ىلع حولت مارتحالاو 0 حئاوأو

 000 دو لكلا ةذفان ماما ة ةعقاو 2 00 ىلا ةيدوملا

 نوعفرب ,مللذتو عاضتاو نآس مهسؤور نونحتو مهب ا

 نوباطيو ةريصق ةولص نولصنو ة : رمل ىلا نونفتليو 0 و مهسوأور

 كعب و ٠ هج مدلو دومعلل ةمدش ةذفانلا ن 00 حرطي نم مهمو مهتابلط

 آد رم مهتادوبعم ناب نودقتعي 00 تل م نوعرقي كلذ

 نوعجربب , :كاذ دع 8 1 سرخا ن نأ نأ ثدنعو ةيقيسوملا تاللاللا ثوصي

 نولعجو :رخالا ضعبأ | مهضع ضعب ةسلاحمو ةسنأو ول وبرشلاو لكالاو هزئتلل

 يلام :



 . نينابأي | تادابع' 00 1

 انراو مت "ال 00 2 داس نامل ىلا نادل

 نع اصأا ارشالا حاورا اما ؟ الا ناكل كلذ لخدت مهنم نيملاصلا

 كاوا ندب نودع اه لك( اقبف اعلياطع نع ريكت نا ىلا لوجنلا

 و١ اناقلا نك اما | الو منهج نوفرعي الو ٠ باوثلاو باقعلاو ةرخالا

 - هق 0 ١ نودقتعي يذلا يا للعتلا نطيش ريغ 0 نوفرعي

 هنوفاخي يلاهالاو تاءورزملا لع ايدءت تاناويحلا رثكأ ناباي يف بلعتلاو

 مهومدعب رارشالا ن الرع مهضعب 5 . ان هيف نأب نودقتعي ذا

 اذه دصاوق اما ٠ ريش | حورلا هنوعس منيد ةمدخو لااعنلا ىلا نولقتني

 رعبا ل عانتمالا 010 بلقلا لجلذ ةرايط لوا يعف نيدلا

 0 الا ار عا مدنع ةسدقملا مايالاو دايعالا لع ةظفادلا الد
 هما

 ءاسورلا رماب ةعوضوملا ضورفلاب مايقلا نع ةرابع ف ثدنع باقلا ةرابطف

 مدلا س٠" نع عانتمالاب يعف دسجلا ةرابط اما ٠ نييسايسلا وا نيبحورلا

 ةضورفل |نمهنا ١ دج نينيدتملا ضعب دنعو ٠ يرينا يف ةسدقملا

 ردع الك لذ نم ءىن سعال يذلاف 7 قولا ل ١ نعؤ محلا 0 نعو

 ءادلل لرد رع الو هدفا نكاابالا نر ناءالو لكتملا لغد

 ةرايزأ نيهذي يقاوللا ءاسنلا نا مثدنعو ٠ ضرحلا مايا يف لكايملا

 ادد طالما تاغا هلق كلذ نيس ناكا رول نبش مطقني يجزا

 ةدش كلذ ببس ناك امرو ٠ نهضيخ عطقني ال يئاوللا داهتج, نموا

 رم الارتسيف نوضح عاقل اي يئاولل ادابتحا نمهوأ ليوطلارف 2 باعتا

 ىعي عبرالا تاوذ نم تاناويح ملل لك اي نم م لكو ٠ راعلا نم او
 لكي يذلاو ٠ سجنتي الف ليالا محل لكاي يذلا اما امري نونا الت



 يالولالا نييابارلا تادايع

 نوفلحي كلذ عمو ٠ 5 ةريقح تاقولخم لاوحاب متهت الرشبلا نع

 "0 نس ادوعلا
 1 ةملسم' امان بة زوهكتل يتلا ت ادوبعملا مظعتب ةقلعتم مهسوقطو

 © انانارجو نينو عال نمارس او مدالب ماكحا
 ا نم 0 ناو ةداعسلاو ءاقشلاب مههتأت ناردقت اهنا مثدنع ررقم

 1 نيدلا اذه نا رهاظلاو ٠ ملا بس# ةرخالا يف ةنسح روما ىلع

 ةرخلاب نيدذلا نيلاطلا نوياعيف ةييكلا اما 0 لوا ةسسا

 1 قاعتملا نيجاا نوناعلا امساللو ةلوملب ءام كب 5

 هناب همحخو هعما نلت ةياكلا دبعت نا دعبالا نوناقلا كلذ هنوملءيالو

 اذهو ةلهاجلا ةماعال اهرابظاب ةيلاغلاو مدنع ةسدقملا رومالا كلت سجن ال
 ناك ءايشالا لك هتف ءادتبا يف هتمجرتو يكآذوا ىعسلا ميباتك يف نيزاتلا

 ليش امهنم جرن هزنتلل رحيلا يف كامسالا 2 6 نوعا عوار

 واستادوك وتزوك هعساواسسوو ىلا اسقن + تلا كلاذ راضق ريشلا لياقو ك١

 حاورالا نكسم اهانعمو ايم مهلك ايه مر ىلا انهو نتا

 اهنوعسيو حاورا|مهانعمو يماكو نس مودع يتلا ثاذويعلانوذتي و هللا

 ا هد كا اا“ نيرومشلاو كرلداملاو نيس دقو

 قبال دالبلا مقاوم لمجا يف ةيذبف ناباي نايدا رئاس نيد ةمدخو

 ةعساو قرط مهلك ايه ماما نوكيو اهنم برقلاب وا ةمهملا 0 ندملا يف
 كلذ نا عم محانتلاب وس نيد باح ا ددس كو رشا

 0 نوحي ال كلذ ربو ؟ فرض اا 0 ةتعاوه

 نأ مهتاداقنعا نمو ٠ ىس اها دونكلا ريغ كلذ لعمي اي هلا َن اوقيورشلا



 نيينابايلا ثادابع 0

 نويانالا تاناع

 « أضيا يلناتسلا يدنفا لسا »

 « ١هال5 ةنس نانألا نع دل

 ةيبهذملا ةيرعلل ضرعتلا مدع نابايلا ةكلمت ماظن يف ةررقملا رومالا ن

 رش ةلومسببسوه | دهو٠ م السو ةيروطاربمالا ةحار ل ا ا

 ايف نك 0 ةيلفلا نايدالا ترخا 1 :ا عماب اهيف ةجراألا نايدالا

 ناثوالا ةدامت ىلع سسومو ميدقلانيدلا وهو وتلس 0 5 نايدالا ةعبرأ

 ًِع
. | 

 أ 5 نيصلاو مايس نسلم 0
 انصأ ةدابع وهو ودسدب يناثلاو 6

 سورفدعبارلاو ” مهن ب ادالا لها رع 9 6 وهو وت وس لاو

 اوسيلهءابتاووةسوهو لوالانيدلا اهمدقاو ٠ ميسملا نيد يا ودناتسيركوا
 والس هلا ١ امناف نالوالا نانيدلا اهمها و هر عابتا 0

 يكس

 أم ناف ٠ ملاعلا اذه يف ةداعسلاب متعلا ل والا نيدلا لها ةدعاقف

 نون نكي ذو مثدنع مصاو ريغ وه سفنلا دولخ تاقلءتم نم هب نودقتعي

 مرومأب نومي ال مهنا مو ٠ باقعلاو باوثلا تاقثدتم كاردالا قح

 نودقتعي يتلا تادوبعملا ةدابعب ءانتعالا نرسل نقلا حيزا

 نامثدنعو ٠ هب ةقلعتم ماهم دوبعم لكلا نأ مثدنعو ملاعلا لاوح اري ا

 لعا يف : نقلا تاس تاقولؤلاو تادوبعمل | عيمج ىلع دن اننا لو الدول

 اركان قاد عمو موجنلا نيب ةنك اس ةيوناثلا تادوبعملا ناو تاومسأا

 عافترالا كلذ ةعفترمتادوبعم نا مدنع ررقم هنا ذا ال !دايعا نومييقي الو



 ريطت أهرجس معلا ها 00 بانذالا ثتاود 0 صعب ناو

 ند اال ان ناو ةعاس ا ا

 ١ لقعلا لع بعصإ كداكارعلا لإ ماودل الع رع ةم.ظعأ | مارجالا هذ هده

 ردمالا نها ارد نع لقما 1 نعت وصلا كالا -

 ةمظعلا مارحالا هذه امو ٠ هترئاد نع عقيب لام اهنال كاردالا قد

 سهشلاو ضرالان يب ةعقاو ةفاسملا نا عمو هيف ميسا يذلا ءاضفلا نم بجعا
 ىرخل مارجان وب و اهني ةعقاولا ىلا ةبسنلاب ةريصقلا تافاسملا نم الا تسيل

 3 مدس احح 2-هل الو لعب ال ام ىلا اهريغو مارجالا كلت نوبو

 عطقل اهانادجو سك د ضرالا نم عفدم ن نمثل فدا

 ةنسار رشم مفدت نأ دس الا رعتلا ىلا لس ل ماسلا

 ١ ينور قالا ارحو ا 2 ايلاع نيش خيداح كلذ 1

 برقاو ضرالا نوب ةفاسملا ىل | ةبسنلاب مدعلاك ى مه ةعقاولاةفاسملا هذهو

 نر .:ريبالم ةعبرا دعب الا ايلا لصتالمفدمل د 1 ناف تأت

 ْس 0 ةرم ةئام نمرثك ١ دعبت امجنا مهر + نومحنلا ىار دقو ةنس

 نويلم' ةئايسرا دع الا هيلا ةركذا تالا كلو سلا مجنلا تكاد دع
 دايحالا هذه نم صلال "نلت, ال كر اان ياو دل

 ءاضفلا كلذ يف ريطتل ةريغصلا ضرالا هذه يف اهب ةديقملا ةبعتملا ةينافلا

 ارم ةكملا .ناف اتبع قلت ل ىتلا ةميلظعلا مارجالا كلت ع
 قلاخلا ناوهسف نع 9 0 دال ميكحلاو ةردقلا

 سرقه هه



 نل نم راع ىف ءاملا عني هب نوحي ب ءاملا عفرو قاصتلالا مت ال نيتعطقلا

 ةعفانمو ةبصعلا ءاوملا ةوق هذبف ةسباي راعلا ريصتف ءاضفلا ىلا لرخلو لغت

 1 اغلا بلطا اسفر مراملا تالا ندور ةيرماا
 نه عون وه سذنتلا نا ةلهو لوا نم فرعي ىرتاي نث ىقدتاو ناجتمالا

 ءاوملا ناو ل نامزالا رورم هاا املالا وه سل ساملا ناو قارتحالا

 نوللا ناو بيلا ريصنع اهدحا: ناو نيروظنم ريغ نيزاغ اك

 رمضخ الاورفصالاورمحالا نم بكري هناف ناولالا لك جزم ةحيتن وه ضيبالا

 رون وه أمنا ماع ١ يف ةريغكلا نا ناولالا قارس ناو ماسلا

 هيسزلا رصنعلا سفن وهراتلا 0 ا ناك يذلا رصنعلا ن ندا

 او لالا ىف 00 تا ل ةمرعو هدم سارا 0

 وهااتوب هب ري يذلا ء ناو ٠ ا مصاص لا

 طئاست ىناراعلالا قارؤان تايكرملا عفري يذلا ءاوحلا س
 نيح 1 م وب 30 د كلف لق أها 08 ررظيو صضراالا 1

 نال اذه 0 كل مصقاا ضماح نم راع ىلا راما عمو فو كيم

 1 وه هترارع 0 يذلا رصنعلا كاف ةامج ةهديد> تانان نك
0 3 1 0-6 

 اعطاق. سم1 نم انإلا ريسيو ةعبطلا ىف يف ءيش رك ىف ل>ديو نالبسلا
1 

 ايلدامو ضرالا لك 0 ص ميلظعل أذملا هريثات هسا يف لم فلا 6 ١

| 
- -َ 

 كاس ىاةدور. ا رعت بثت

 ا 0 : ينأ ةعبرمس 0 ها نيا ١ نمو . 0

2 

 2 ١ااصا نواو ند نأ نم نم امق امو

 ل :0 كرمت !زئرلل ا ا مد ةملاق



 بلس نأ 5 00 ش هدناو بحت "كا الاىرت ا لع ياذ ؟ توص

 دلك فاسملا ببش || ةلع ا وهوقربلا سى. هو 00 وهروتلا كلذروبظ

 الا تاننلا ماع لكنا لاس ظايللا دحال رطخي الو ٠ ىلامثلا رونلاو

 ناليلاةرعش ةفورعملا ةميظعلا هرحتلا ىلا ىرت ال داك ىلا ةريغصلا هال

 ند ا انك لجر فاللا ةرسع دحاو تكو ف اهاهب لطفي يتلا

 نوبراكلاو ءاوطاو ءاملاورونلاوةرارحلا ضررتكا سور ةيسمح وا ةعبر

 نمد رع ىف ىلا رصانطلا كالت للا درع كلذ نيك وا قرا كا

 اهتاؤلاو .ابغعحو اهناصغاو اهراثاو 3 عم تاتابنلا لكر دصم وه اذهف

 ءاضفلا 2 دوجوملا ءأ اوه ن اح ةبمحت كااورمألا نسف اهراضمو اهعفانمو

 وعش :ناءا نود لحل ؛ علا ]نيخأ هكا القت ماودإ ١ ىلع انامحي

 0 دومالا ندو ةيدملا مايقال 0 لقثلا اذه نا 2 لقثلا تكلاذي

 كذالك" 0 يناسنالا 20 اد ءاولا نم ةدحاو ةيقوا وحن دوجو

 كامات 0 ١ لخادلا يف ءاوملا كاذ الولو ةيراشتنالا هتونب لقتل
 اباد ءاوملا الولو ادح 0 انازانم ىل ء ءاوهلا لّهْنو لذللا كلن

 1 ذفلا ف يف دوجوملا ءاوملا اذملو 1 يجراملا 0 لم لالا ف وتم

 تاما 1 لخحدي هناؤ عئانصلاو ةعيطلا 2 0 2مم ىرخا 1 ان -

 ناويحلاملاع يف تاقولخملا 0 يف سفنتلاب موقيو تاقولذلا داسجاو تاتابنلا

 نع تاكانلا الي ءارغ *+اانأف ءارغ ]تان حالاق ىوص م 3 تابنلاملاءو

 جداجا ن «٠ م هدا ةحبت امقاصتلاو ن اعلا نوب ًاهطم اوه ويب ال

 و | دارا نهعلاب أهارن ل نب ٌءآوه ع مماس ١

 ند ءاوما ند كلتا ف ناو فاصتالا مدخو راشتنالا ةوع مفدتل | هأ



 ثحي اذافاهيلا راعي لا اعدم اضرالا ىفةدوجوملا ةبذاجلا َدوَقْلا

 يتلا يقاهماف دج ذتايو بجعتيامجتاتننمالا اهفرعنالىتلاةولاهذهيفناسنالا

 يتلا يفو اهنع اهعفدت نا دعب ضرالا ىلا دوعت ةباطلاب ةفورعملا ةركلا لدجت

 اثر دا ثلا طمدو رابنألا 6 5 لوزأالا 0 دوعصلا ةبوعص لع

 نام ناسالا 1 0 اني ادعو لاي

 هذه نم ءيش لك متضون نا د بعصا نم ) ضرالا حمس نع معرب

 لكلا ردغأل اهدحو ةيداجلا ١ داك يضرت نال ناهرب هيلع يقانو ء ايشاللا
| 

 رابظال دقي وشمل وه ي يداملا 0 كا نيتحمص نه م لقاب 2 اِل

 (ييوبلط طع اول اء و ١ اهوماطيل فراق نوبلطي ا نيذلا ريصقت

 اكل 2 لي اطتي ضرالا حاس ىلع ف اكاواسلا تال ةيبداجلا ا الواو

 أم دبالا ىلا ناكم يف او فعلا ا نودب هيف نوقييو كابتراو بارطضاب

 توبثلاةلاح لل ابعجرتو اهماه٠ موقت ىرخا ةوق وأ ةيبذاحلا ةوقلامهكردت

 طباض يو رزملاو دملا متيو ىدنلا ردحنيو رطملا لطهي ةوقلا هذهبو

 لوح املا نودي مو تا ةوق ردصم شو : تانك اك

 رمتلاو نحر ندب ةي راح ة ةوق او اكمل ف داعتالا نع هعلكو ضراالا

 مارجالا 0 يتلا 0 تارايسلا دعباو نضل نابو اهيف ةرث ومو

 ىو ذل لا ماوع ءلاو نكاركلاو راقاإلاو شوعلا كلتو ةروكذملا اةكلفلا

 اذا اننا ىقخي الو اذه ١اهرئاود نع جرخم نا :رع اهعنتو اهلبس يف
 هك هانينداو ( النالف جوسلم فوصب يسع ريغ رمح ل

 نم ًايوبنا انككح اذاو هيلا اهبذجي ةريغص فاروا عطق وا ريغص شير
 معشو ةرذا رهظ نمو جاجزلا نم رون جرخي مالظلا يف ةرهرهظ وا جاجزلا



 ! )٠١6( ْ . ةملظلاو رونلا

 كردي ال امم ةيدبالاو ةلزالاك وهف ةيابن هل سدل هنارهاظلاو دح ال هنأق

 هذه ليصافت ىلع ٍفَقي ى :رتاي نش ٠ ىلاعتو هناحم قلاخلا ريغ هرارسا

 دراملا متاخر ابخأب ذتاي لهاجلا لّمع ناف فصوت ال ةذإبرعشي الورومالا

 بئاجع لقعالو ةدساف ةلطاب ماهوا يو ةليلو ةليل فلا ليدنقو ناجللاو

 يو ةرم فلا فلاب قيزلا لعو ةللو هلل قلا لا نيب ا ةحرت

 اريثالا ةزيسازماللا ةينلك فرس ران نق لاعمال
 لكنا اه لوقت الو نايادلاب هيي ليش داس ع ال ىلا
 لا تءافم كردي نإ لوا نا ليف هر يس كرا
 تادوجوملا تازهم*نمدب طاح وه ام كرديلف هرظني ال وهو ىلاعتو هناي

 ىلع فوقولاب نوذتلي مهنا ءالهجلاو ءالقعلا نعبراحتلاب دكوملانمو اذه

 اسلاك ةميط تاق نع تاهضوت وا تاياكك تناك اذاودي د اراخالا

 لزالزلاو تابالقنالاو لاطبالا رابخا نع وا ءاتشلاو قربلاو دعرلاو ءاوا

 ف :راعم تدازام لك اوةرطفلاتاصاخ ىفدذه وكلذ 1 ارب !تاناديهو

 اهعمجو اهليصحت ىلع هارادتقاو اهب هذذلت دتشيو اهيلا هقوش دادزي ناسنالا

 ”هدنع ةلوهجلا رومالا لع فوقولا ىلا اليم ناسنالا يف لعج دق هللا ناف

 دقو ايننكلنو ةبداكلا رابخالا ارقن اننا سح ةذل كلذ ىلا لوسولا لمحت

 تادافالاب أبطل تاياكملا ىذصت مهناش باتكلا نم نيريك لعج
 نوعلاطي مثو تادافالا اوعلاط ناب ركفتلاو لماتلا اودوعتي ١ يلا ءازلاو
 رك (لعلا ديلي اهضماوغ ةفرعمو ةعببطلا بئارغا إد فوترلابو تاكل

 ةوق وهو يعيبط دحاو رما يف انثي اذاف ٠ تاياكحلا برغاب ذتلو امم

 َنَع ةرادع ى رهةب ذاجلا هذه و ةرهاظ ةعنقم نيهارب ة هير : ارا ىرن ةيبذاحلا



 ةملطلاو نونأا 6 0

 يف شيعت ن ١ تاقولذملا تردق امل هالولودئاوغلا نم فولا عوبني وهو ةيئاوه

 ار رو هفقثلو لقعلا هر "اد عسوت فراحملا هذه لكف ٠ ماعلا اذه

 كالا ف ل ريس قلع لالا نك اقل صفو نرمالا كارذال
 فوت يفو هفراعب فراعأا اهينجي يذلا تاذللا الخ اذه 5 و

 فراعملا ملاع نم ءايشالا هذه امو ٠ 4 اهرب ةيكسملا تدلل

 تانزإملا ينجي فراعملا يىحاص .ناذ لكلا نم ٌءزِح سرد ديلا اك

 نوملعي ال مهاف فينك مالظ يس لحا ل لاح دنا اوفلاو

 ةرك اهنا نم هفرعي امم ذتلي فراعلا نا عم منيب يق 0 59

 ةلماح امن :أ عمو تح الو قوف اهل ن سل ةقيقحلابو ءاضفلا طسو 0

 مهب رودت ىصح ال يتلا اهتاقولو ةعسنملا اهراحيو ةؤعاشلا اهطابح لاقث

 هفراعب عاتر. ناردقي هنا ىتح ٠ ةعاسلا يف ىلبم فلا نيتس ةلومسإ 2

 ةملظعب رودت يو ليم فلا ةئاّتس اهردق ةرئاد هلوح 000 أ

 يفو تاءاس رشع لك كلذو انضرا نه 0 هرم عسا مع ب

 هنأ ىلا ريتك ناك اكو راق نم ربألا 13 همس نيك زكللا كلذ
 .ةريغصةطقنك اهلاعو سمتلا ىر. نا ىلا دعبيو'ءاضفلا ف متري ناردقي

 ناقاو سرعت ”نييدعر ور اوشلاو كاركلا نب نييالم دهاشتف ىرت الل دكت

 الو ل هكردي الو هل ةيانال ءاضف يف ةحباس ىصحت الو ال

 هكا انك رح ةلوسر امتار اهركر اهمال مم اهكو ناسنا هروصتي

 بال يتلا ودلال اهسفن ىلع نوجا [ كلر ِ م ل

 نعي دل بس هلل 00 ل

 ءاضفلا ةءافع شاهدنالاو سمعتلل ان ذك و كلذ روصت دنع ريصقتلاو زملاب



 ةعبطلا َةَوَو مع ءابن نولماتيرو نايدولا 1 ونعا "ىلا نوطتعو لاك

 ا ضرالا لكي اولوجي نا نودبو ةيو 0 سيطارق نوعلاطي مثو

 اوهو اتلامو اهتراهتو اهتاداعو اهتالوصحمو اهنادلبو اهلثابق
 ا دهعق اهارقو الدو اهرادنو ايتايداو ب ارد اقرا

 ل 2 دإيأا تاجايتحا نوماءيو ةعانصلاو ةراحتلا باوبا

 نولخدي مهتابرق»و مهتاركم ةطساوبو ٠ كالسالاو.قرطلا ترودو

 ملوقح فراعملارنت مل نيدلا هب فرعي و ةادرجلا نيملاب ناسنالاءاريال الع
 و كوالا تافالنتخا نمو تاقولخملا يئاجت نم تاتابنلا يف نوريف

 فروري ءاملا نم ةرطق فو لقعلا شددي ام اهب ةودحلا موقت ىتا ءضعالا

 تولت هلكملاعلا نااهب نوري و تائيمطاو عاونالا ةملاتخملا تاقولخملا ن. افولا
 ا الو اوما راك اللوك ماو ندر ألا مطسو راميشالا ناصغاف

 تاناو.لا تاقاعتم نم كلذ ريذو سهلا ةوق اذو توقو شيعتو دإوت ةيح
 ىلا نوفراحلا :رظن 1ذاو - تلاد م امنا فرش كرسيدا

 وه ا١ نوملعي ال نيذلا الهجلا هاريامريغ نوري انب طيحن ىذلا ءاضفلا

 |_مكلو ةطيسب تسيل ةدام هيف نا مم ٠ هيف ةجباسلا مارجالا يثامالو
 ىرخالاوةناوملاةو لاو يملا عوني اهدحاف نيتداضتم نيتدام نم 2

 وعارصتع ءاغنلا كاذ ينو ةحمم ةريغك فانم جن م-.طالتخابو امهينفت

 ائيرلاو زاثلا ريضتعو+ اليات هاذ طن دعو 3 0 الكوتا

 حتورلا راشتنا ةلعو حايرلا بابسا هيفو مورغلا دضاعو ةيناويحلا ةرارحلاو

 يذلاوهف راخيلابةكرملاردصمهنف براتلا تالاو ءانغلاةذإ ةاعو توصلا غابمو

 تابكرملاو هايمل مفربو ةطنخلا نحطيو نازيتنا تور د وبدت يا لعجي



 رونلاو ةملظلا (١٠؟)

 ولو هدوعت ام ريغي ام 0 داعتبالا هتافصنمو اهتازإم كردي الو لمعلا

 حا اللا تالي الط 1 5 اول داق قمن احالصا نا

 ةنسملا يداد>ا تاداع هذهلوقيف ةرهاظ هتاداع صئاقن 000

 ادا لانا هزه ىلع سانلا عج ن2 ا ال تما ةاخلا ؛اندبا ال

 راضملات خو ةدفملا 1 تعطقناو يداملاو يبدالا ماعلا 0

 ةجردلاكاردا لءرداق ريغ ناسنالا تبيف تافارلاو لهجلا داسو ةيراجلا

 تالظتاوتسادق نييذلا نم نيبالله لب فولا ملاعلا يفو هب قيلت يتأا اياعلا

 ىلاعتوهناعبسدللا لعج دق يتلا ةيقلا تاذللا نوفرعي الف موقع لعةلاهجلا

 فراعملا نير م تردنا دق نيذلا نكن 0 متع اها ناسك

 نوذتليو هب نورعش ال اب نورعشيو ايبغالا هملعيال ام نوملءب ةيقيقحلا

 00 د ا مهتالماتو مهئاراو 0 اعف ٠ هب نوذتلي الا

 بابسانوريذ لهجلا رحب هل يف اوصاغ دق نيذلا اهاري ال ت تارت

 كلاملا عافتراو ثداوحلا مها نوريف هتيادب ذنم ديا ثداوح لع فوقولا

 بابساو اهتورث بابساو اهحالصاو اهداسفو مالا تابلَلو اهطوقسو
 مهسفنال اوراتخم نا نم مهنكمي أمريهاججلاو دارفالا لاعا نم نوريو الذ
 نا دا روحا راع ذل امىصق مهوعو هيما ةكرملاا لالا

 اذابحو اهراهناو اهراحيو اهرئازجو اهتاراقو اهتافالتخاب ايندلا ىلا نورظنيف

 80 ار المر كلامو ادار ايفا ابنا را لو اك

 نود ا اهل ا ريتانرل يعات ء ابا قرف رعي و اينو اهلا ش ىف و ةحاشلا

 اهييطو ةفذقنملا اهنداعم نوري و ةحجئاحلا رانلا لابج يلاعا ىلا مهتاروصتب

 لعا ىلع نودعصب مهعداخم يف ممسولجبو انراقر اها ناهد اتراك



 001( رودلاو ةملظلا

  نافةدحاو ةجرد يف ةقطانلا مسالا نيل تيبنف ةلقاعلا انتوق ناش

 ةوعلابف ١اطراث 0 نودب ىنفتو ةيدسجلا ت اذإلاب ةعتمم شعت شوحولا

 ناف ةحلا تاقولخملا رئ نع ناسنالا زيمب ةلماع ىرخا تاوق عم ةلقاعلا

 تذا يو زيم لقاع ا 0 ناش هتاذتاززإ كرد اهامدحا

 ةحارلا بابسارسخولو اهب متن ناردقي ناسنالا ناف ةيدسجلا تاذلملا
 ةولس يو: ةيدسملا :تاذللا نع اعط نما ىسع اهب دنع ايس الو .ةيدستل

 هوقو 8 رون ردصم يقو هئاصم راج رع هتيزعتو هتولخ يف لقاعلا

 لهاجلا نياو ةورثلا حاتفمو ندمتلاو و مدقتلا ساسا ين ىلا فراعملا لاون

 هتاوقلهمارنغ“اوةزدلا تاناو اكوا ١ تايتاكوغ هناف فراعلا لقاعلا نم

 تلد "الواو .دوالاب موقي ام, ليصحم لا سابتحاللا ةق رهان ةيحرطا

 رون يفو رحاب روعشلا دنع اجمال لظ يف لسكلا ةلاح يف تلم هاندجوأ

 رظني اك تاقولفملا بئاح 0 1 0 دربلاب روعشلا(لذع نيكل

 موقي ىت جلا ةيمويلا لاعالاو هب طي ىتاارومالا ريغ فرعي الف ٠ 'هروث اهيلا

 الو - نع الو ايلا نموه يتلا ضرالا 0 ال 0 الف اهب

 مالا تابال الو رحتلاو ربا تاقولخم الو اهرئازج الو اهتاراق الو اهرابنا

 0 23 نواح ؟لا تال امر هنا ىتح ميراوتلا ثداو < الو

 نر هن اق لعب الو ٠ قطانلا ريغلا ناويحلا تادواع كك

 ىت>هجارسملا رظني م ىلا رظنيف هفرودت ىتاا مارحالاو عستل ١

 ةعيباملا لئاوع نك ليجيو ٠ كلذ نع كلا ف هش نس الل

 يف فراعملا رون عمجي فيك ب الو تافاشتك لاو تاءارتخالاو اهليعافمو



 يا ةيباس اهنكلو هل تاذلا بح ةءزالم ناسنالل ةمزالم ةنص يهف اهيا

 ا «توق لعافت نع ةجتان يف لب اهلسن 0 1

 0 الاب هنع دتري هناف ةديدش ةوقب همدصا كيص

 ال ماقملا نكلو الوطم اهاناصفل ضفبلا عاونا لك 0 00

 لاطلا دسملا برا لاعالاب 0 هدقت ام يفتكتف كلذ ىلع اندعاسي

 نداناك اهناعو 00 اعاونالك رماد 1 ١ك ن اك نطللا عاونا لك

 تازلا بحو ةيداحلا ن ياللا ءازد>ا ناب عفدلاو بذجلا يف وق

 ص مطس

 ايدام ل اذه ناد اميلعو دحاو ىس وش عون |ه و ناشف نائيش

1 
0 

 هاوار
 حى“ يناتسلا ل١ يدنفا ميلس ا

 4 00 كا ناعل ١ نع لق ا

 ينكر هاذ رع هعاللا ناردللا 01و دي ناكر نطات نارج نابنالا

 فلتخي تاريثاتو فئاظو امهم لكلو لقعلاو دسجلا اهو نيمبم نيعش نم

 هنادإم هلع قو ةيجراخ (ةشاح ةرقربامللا ٠ ا ضعبلا نع اهضعب

 ام ملاعلا يف ىلاعتو هناحبتس هللا لعج دقو هِلَمَح ىلا فراعملا ليصوت لبسو

 اى ١ 1 ايضو ىلا رئادلا يف مانام راع ناف امم الك سا

 موهي كلذب هنا ذا وم خيلوت الو مال مول هب قحن لت الل لقعلا 3 لبقي يتلاو

 نم هنا ريغ غ امج مايقلل دوجولا بجاو هاذ دق يتلا ت تاياغلا ىدحا ءافياب

 مايقلل ملال , انقلش ىتأا ىمظعلا ةياغلا تسيل ةيدسجلا تاذلملا نا ررقملا



 ئراقلا نظيد قف ضغبلا اما :ربظتف ديعبلاكلذب اهءاهتلا دنع ربظت ىتح اهف
 ةداملا صئاصخ نم هن مقاول نكلو دالا نود ءايحالا صئاصخ نم هنا

 ضراع يبلس ردا |مالكو مفدلا ةوق الا ةقيقح ضغبلا امو ٠ قالطالا ىل

 قئاقدنإب ةرقتسم ةوق نع ة رابع عفدلاف نيتثوافتم نيتذاح نإاتوق 0

 نييماسملا ظفحتث اهفثاكتو اهقصالت عنو اهماوق ظفحتت بذجلا ةوقمواقت ةداملا
 مارجالان "دب ةنثاكلا ةوقلااض اع ؛١ هو ماسجالا | ةنو ا رادو !ئارحا

 تردذاحتل اهالواو هكلف يف مرج نك طنضي اهرب طا
1 

 ةجئان لبا هتاذب ةاقتسم ةوق تسيل اهنا ىلع - ماظنلا لطب و تمداصتو بكاوكلا
 نراولا ام ةكح كاتو مارجالا كلت نب بذجلا توافت نم

 هلاوحلا طمشاا ةسسنال نسا نيترق ضاق هع

 هتاذسحب ايفدس :هيللطب ا «يش لعن اعزانتي نصا نيب د

 ١ ربظتو ضغبلا ةساح هيف تبهنت هنم يي

 لك لص وه لب هعاونا لع شما يس ا
 ابمدقاو كلذ ةلثما نمو هيباو نبالاو هيخأو خالا نيب قرفي رورشلا
 قلاخلا اضر اسملا ةوخالا ةبحم اهعمجت ناوخا امهناذ ليباهو نيباق ةياكح

 هاب لغسل الف هش رش عملك ل نودع ان ا
 ماسجالا نيب عقي مفدلا نا اكو ٠هاخ | هركو نيف دنع دسحلا ا ٌ
 نيد الراو سانلانإ .ناضا ّ راو ا رع عطول

 ناسنالا 0 تال راش دنا عسوأو "رنتك اثنا ا”نأكل يدك

 راحو ىرتو يذم امير نانفالا نار لع نابض "ار يق ل

 وعدي عاد قدا دنع هرس نطاب. يف اهب رعشي وبف دسملا ةفظاع ء ىلع للغتلا



 ةادلا 3 ةيبذاجلا (ا58)

 نم هنوني 1 00 ف الا 00 دالوالا يف ناددني

 |عم نالجر عمتجا اذاو مهب دالوالا قوقع نعو مههلعن يف لاومالا
 !فءاسلا 0 ةماعلا شو هانم تقال

 الا ا ما سل يح الا نا عدس كل
 ِ 0 ةينيدةفئاط لك بزحت نع كيهان ٠ خويشلا لاحنم ايكشناباش
 0ك اا لع ءانصل ادحت!دقو ىرخالا فئاوطلاب اهديدنتو ٠ ةينطوواةيسايس

 ىلع سقو لاعالا باحصا نم م ير
 لعدحاولا يزلا لهاو رخ الا دلبللا لها ىلع حاولا دلبل 0 ١ داحتا كلذ

 اهيفيحن لعماسج الا نامسواهراص لعقماقلا لاوط داحتاو رس الا يزلا لها

 يداهجلاو يواسنرفلا يداهملادهتب دقو اهدوس وا اهرعم لع ةرثداض

 01 تحت مقي ال ام كلذ ومنو نوتمالا نم نيبكلملا 0
 ىلا ناسنالا لم ىلع ةحيرص ةلالد لدت ىتلا تاعيشتلاو تابزغنلا

 28 -١سقلاي ىتح ةئادلا بازحالا نم هب طبترا اه ينتكي ال هنأكف عيشت
 ىلع رثوي اك هبح ىلع رثؤي 0 داحتالل ليميو ةيتقو
 عم برقا دايدزاب هبف بذحلا وق دادزت رة ب ةيذاجلا

 كلذ 00 دعا فااحاب ةوذ 1 ديعبلا ءالو لع هئاَقب

 ىرخالا مارجالا بذجي اهنم الكن اف ةبوامسلا مارجالاك ايونعم وا دعبلا
 اهنيب دعبلا توافتب توافنت ةوقب

 تاداه انديشبلل هب رحت ىلذي ال سيرقلا بذجنا اذا ناسنالا نا اكو

 نراك ةوقلا كللت نكلو ديعبلا بذجلا اهتوق دقفت ال بيرقلا تبذج اذا



 (91/) تالا بحو ةيذاطا

 هردص ىف ا هم هيلا || كات ررظا رش دانام الا ١ ةيذاجلاو

 هب حا ا ا ا ياس هليبقت وا

 كلذو هعاتس ل دير 0 00 2 ىلا ة ةعطاع

 هلع هدي 0 ١ أم ظد ىلا لفطلا ليم هيشي

 0 : ها . 5

 اه ريد | ةيذاحلا نيبو هني قرغلا لعمي : 0 عون للا ا م

 تاعا+ا نوب مقيوهو بصعتلاب هنع نوردعي اموا 00 :ةلاو بزعلا وهو مدقق

 يترايتارا دق لاحلا اذه ف حلا فىرتو سكعلاب وأ ةعامجو درف نوب وأ

 2 لاب حنا ل أع دقو رخأ 1 ىُ هنا ان لا صا . لصفني داك نع

 ةءامج سجس اال ناسنالا ن نا عقاولاو تاذلا تحل مقاس رياغم ةعاولل

 هتاذ بحت ةققطاب وهف ةصوصتخلا 4:2 ا صم ءارو م الا ةعاذ عيشي الو

 كاذب وف ةسففل 0 دقتعي وهو الا بز عيشتي ال ءرأ ءرط ١ نال (يض

 للا اجار ايدول هدام جتنا نيكد ىف قرخ.الو هتاذل احمل ري

 كانكلو ةوج ريا ناجح لع لدي ام لاخلا نءارق نم كل ربظي ال دقو ص

 اندقي نأ نهيزتا الدي همقوت اريح اس ا الر ا

 يعس كالذاوهف اهياع لوصملا لبس يف هلام لك قفناولو اهيلا حاتري ةذلإ

 نمناف ةيداملا تاذللا نمىوقا نوكت دق ةببدالا تاذللاو هتاذ ةعلص# يف
 ام اريدك ا رثكا مسابشب ميرابعاو هيلع سانا ءاق ىلإ 1, نم حا

 001 ىلع لاما لضفي نم مهنمو ةورثلا تاينكاو لاومالا دشحت ذتلي

 4ف ف ةبارغأا نم 07 يفو ةحودملا لالخلا نم

 حاولا لجرلا ىرتف مدقت أم لك نم برن | اريظم عيشنا شنلا ربظي دقو

 أ ما : رولا لا ءيشأل ميثشي

1١ 



 0 هلا تح ديول

 مان نظن انت انكلو هما ضبا ةعاق يا دخلا ةاحلا ااما

 انف يرجح كلذ م. هنكلو ًاقاطم يملا وا « تاذلا نح » هيأ ٍبولسا

 هتاذر> ينام 0 ف يلا ةيذاحلا نع ع ف م اي ةرطفلاب

 دحاو ءىَس ةيذاجلاووبف

 نافت اننكلو هتاذإ ءىش 1 هتاد بج هنا د اي

 , ةيذاخلا ف لاختا مانا روظت تارابتعاو تايفيك لع ةبحلا كللت: بيلاسا يف
 اللا ملط تالفك نة كاان مضت ال ةركفلا انمار

 ةدانر م كلذ 0 موناكو ةققحلا لس ترفل لاا

 لك ل راهن طفل دعك رااذ ا نيطلا# كيتحاب

 اد ناب كفل امر ير نك اارعم اري ام لك مقلي ن | عاطتسا ولو

 عيطتست ١ الف هب لخيو هردص ىلا ضدي نسالك م لع هدي

 ىلع رصنؤا هرضي أمو هعفش 0 5 ٠ هك الا اهدي نم هجارخغغسا

 ماعلا رسال هد اركان 00 ولو راضلا رداغو مفانلا

 - رظنلا عطقب هوحن ءيش زاك هناذتح مل انامل . ال هنأكق اًموط ال

 اذا ََ و يذاجت يف ةدماكلا | ماسجالاك ليقلا اذه 595 وبذ هتولصع هتقالع

 0 مدا

 هيفىفدإاعحو هلع رثعي ام لك

 0 ناسنالا دازفال نان 1 داجلاو ناسنال ١ نيب بذامتلا نم انلدنبا

 ةزيرغب رعشل انم 36 ناف رهاظلا سسحي دعتي ةيبذاجلاو سحلا نيب قرفلا

 بشاذاف هيدلاو يحا ا 0 نا هتك ل

 اذاف سكعلاب و ةباشلا باشلا بحي نا ثبلي ال مث هقافر وا هتوخا بحا

 كلذ لعفي امنا وهو هدالوا دالوا مم هذالوأ بح ال فزرو جوزت

 ةيمملا هذه نيب ةئاشلا ىلع كاديو اهم يلا ار 0 0( انش



 مرا عل د... 3-3 ا لا - و ا

 نيك ىلا 'داطعلك" (ناوقو ةين بسر دصاطبل اهظللا نع شافت يفرش اداوم عدا ١

 موي دوصل و رواكلا داحتا نموا نوكت و ءاملا ا ممنم نوكتيف نيجورديملاو

 مقارزتنلا "نطماللا داتا نم ( منهجرجح ) ةضفلا تارت د 1

 فالاتخا ىلع ماسجالا ,صئاصخ فقوتت ةيوابكلا ةفلالا ىلعو ٠ ةضفل

 ةطنغملا ماسجالا نيب نوكتو ةيسيطانغملا ةيبذاجلا 8
 يف دلوتت ياا ةي ابربكلا ةيذاجلا ليبقلا اذه نمو ديدحلا ىلع ةرصاق شو

 00 ةيذاجلا عونا .نرمو ٠ ةيئابرهكلا ةطساوب ماسجالا

 ٠ ماسجالا نم اهيلع ام لك ضرالا اهب بذتجت يتلا ةوقلاوهو

 00 ىلع مارجالا نيب ةماعلا ةيذاجلا ةرئاد اهعسواو ةيذاجلا ارنا
 نم مرج لق ناف بكاوكلا تاكرحو كالفالا ماظن ظفحي اهبو اهداعبا

 سعتلا بذجت ضرالاف ىرخالا مارجالا رئاس بذحي ةيوامسا 3
 تانمورمعلاو نضواللا فد سما او تداوقلاو ضاراسلا رئاد

 تلارايبلاو كياوثلا نم الك يدع تراس ||نم لكو تباوثلاو تار 0

 باكو لدابتلا ىلع تباوثلاو تارايسأا نم الكب ذجي تباوثلا نم لكو
 بيردت وا باستكا ىلا جاتحي ال ايف يعيبط ليمب كلذ لعفت

 0 ا نيب قنا لاو كلبا عر
 ةكذغ لواشخي .تانقاف ةرجغلا ةيذأملا ءاذعلا نم ةلواض ل قاتلا

 اضيا كلذ لثم لف ناويحلاو صاصتماب

 ةيراج ينو ةيذاجلا عاونا ضعب ةُماق ةيناويحلاو ةيداملا نوكلا ةايغ

 مسا اهلع قاطيو قالطالا ىلع لقعت الو ةيور الب ةرطفلاب ةعيبطلا يف

 بارغتسا الب ةيبذاجلا



 تاذلا بحو ةيذاجلا ااناامنلا

 الهاستوا ةغلابماذهادلوق يف 5 بيلا ءىراقلا نهذ ىلا ردات دقو

 لبصفتلا كيلو ليلد موقاو نايب ىلجاب مقاولاررقن اننككلو
 هل اريخ هيف نظي اسم لك ينت ىلا ناسنالا يف تاذلا بح مجري

 ال يقال لماع كاجو رن نظي اه لك نم روغنلاو

 ٠ يف لب ناسنالاب ةصاخ تسيل ةفص كلتو عفان نسح لك ب سك
 أ ديالا نافن ضيا اا لواحتو تابلاو ناودملا عاونا رئاس ةعيبط

 ا

 « ةيذاحلا »

 ا 2 نار تا ا و دل يحط

 ةداملا قاقد نم ةققد لك ناذ ةيداطلا تانك نم ةفك "تايقلا بح
- 

 انهف :قلاخلا اهلعج ةهبط يو ال ةمزالم ةوقب ىرخالا قئاقدلا ٠

 نوكلا اذه بهذو ةذداملا ءازحا ترثعبتل ةيبذاجلا الولو اهب نارمل 0

 رو ءاه

 ماظنلا ظفح ىلا هاك مجرت تاجردو عاونا ىلع ةداملا يف ةيبذاجلاو

 ةدح ىلع ةدام لك نكاد ندا ةيداح | عاونا نش تانئاكلا ءاقبو

 امو ليلا قئافد نيب وأ ءاملا قئاقد نيبو ير ١ قئاقد نيب ىتلاك

 اذه ىمبلو اهعون ظفحت ىرخا ةرابعب و اهاكشو اهماوق ةدام لك ظنحت
 ةيذاجلا هل لاقي عون ةيذاجلا نمو قاصتلالا ةببذاج ةيذاجلا نم عونلا
 ماسجالل ماسملا ت اذ :ةديماحللا 0 صاصتما نع ةرابع وهو ةيرعشلا

 ةيوايكلا ةيبذاجلا اهنمو ٠ ءاملا بشخلاو ركسلاو منفسالا صني ام ةلئاسلا

 نولاتيف ضعبب تيري دحتأ اهبو ةيواهكلا ةفلالا نوبايكلا اهيمسسي و



 ١ را تاذلا بحو ةيبذاحلا

 ءازصتلاو هةضلاو طلاء | نم مكتيب ام ةرساكلار رويطلاو ةيراضلا

 :”ةرشتساو هللا راؤتسا و رفغتساو اعدفربنملا جييطخ دعص موب 0

 ل عونو هنو ارش كتارش اكو ها ماعط نول لع نوقزانتل ال

 ٠٠ مترمأ ةاداعملاو ماصخلاب الو ترطف ايندلا هذه يف فالخلل اف هنودسوتل

 ةرسا اوعجتاو ةعاساةصايشلا قاب متلمع اذا نريتعاس كيدي او ارعا

 كريغل ام ةفرعم ىلا اوصوالتتالو ٠ ةعاطلاو ةفلالا لع مكاوها ع
 2 0 نا اوملعت ملا تاهرتلاو ةلاطلا يوذ م متناو تاوؤملا نم

 يخاتلا ككاو تفطنا فاضل لعو تش ةرهاضملا ىلاو تقتشاة

 3 مف تصرف ظحلا صرف زاهتنالو تصتخا داوتلابو تقلخ فلاتلاو

 5 ا رس اف سا 1
 هتن هيخال م لك واب هكا هذهيف تفل ات اذ الا م نوما ءاعد

 ولات ىلع' اوهلتخت الف قوام | ىلع جقفتا دق ذاو هدهع هل ظفح وهدوو

 قراشملاو براغملا بر وهف

0 0 

 «( ناكر ىدحا حرج «

 « فيما ريكا لالهملا قع ا «,

 صئاصخ 0 1 ةماح يف لإ ءايحالل ةمزال ةفص تاذلا سح

 اهيلعو نارم هلا لضا - ابا انوا 0 0 - لاجالاب ةداملا

 ةايح الو هل ماوق ال !روثنم ءابه ملاعلا ناكل اهالولو 20 انفراد



 م ناواتاقرلا ىلا رام 11 تان ا سا سا بلا

 نم مهنمو ٠ تادعالاب ركذي حبصاف تاكربلاب هتايح يف همما ركذي ناك م
 نم مهنهوأجاجتوأنا>د» بسحي راصف » ًاجاهو اجارس هموق يف بسحيناك

 يترتو هناسل جاجلتيو هانيع ظحجتو هنطب خفتني ىتح لكأي ناك

 هل تسي تارشكلا ضع و هلاك اي دودل انأإلا ناصف اتم

 رورغنهرارف .٠ ساعت ف يقابلاو تابسيف درو رو رسال احا

 ىلا مكبرقي ملاص لمع مدقت ىلارادبو ٠ سمرلا رورق نم راذحو سفنلا

 7 ب 5 يفو نوتومت ٠١ هايحلا ناو د 020000 * هللا

 ما كر أ" عقد ماع لبنها ماا فو عت
 1 وةدحاو ماو دحاوبا نموكاف اناوخ 3 لدا

 كَ 5 ضروأ دوس وار ذص وا رمح وأ رع هوجو يوذ مك ءاوسو

 00 نوماشو نوعماسو نوسهالو نورظذ 5 نوناف كك مك مكارف

 0 الا و ل ورغم لسا ل ربظا ملأ

 هايملارخز يفو اهبوبشو زانلا دوم يفو اهبوبهو جيرلا ضنروكس فو

 داوس يفو بوكو هموهثو ةبوأعخو 3 فورص يفو ٠ اهبوضنو

 تاس اذا و رمز الا ىف يفو هب 00 و | مره يفو هبيشمو رعشلا

 ضايرلاو تجببا اذا ضارغلا ينو تلاماذا لودلاو تلاح اذ | لاوحالاو

 ايري ا كل راش لوب تيد ردك تقرقا اذا راج الايس

 لا يل افرع ليل و دما اذا قا. قطن اذا: ناسالا قو



 مدعيف هقب رطو هالات قرتم هد ينرانلا قربللا وأ هعنع ىقددتف هتباد ربظ

 رضوا درا ضر ار | انني رايت يف عقيوا هقزر

 هاف متسرف 8 ةفاسم نم كارا هغات وا ٠ قوفأ ن٠ رم كقسلا هيلع

 هتشاعم ماوقوهيذلا هعاتم قربسف قواس هناي وأ 25 هتكبا أئ رو هقروتو

 ايلطتيفدوع هنيع ف نزين وا" ىررطلا ىف هنابمج واهلا نيا نع
8 5-9 

 اراض الو لكا نا عاتملا لعقس نم اهدعب دعف ةلضع هب نش ١

 هقوريف ةليمح ىري وا ٠ هباراو هاعما طقتسف موسم مف وأ هب يدويف

 _:ر. رعاشللو هماقش نم بيبطلا وكشي ميتم مئاه وهو ميبصيف اا

 بالكلا هحيت و١٠ هيفشيو هعفني كاذ الو هنشعو هعمطي اذه الف همارغ

 ىتح هلك اذه مهنكي ملأ من٠ ٠٠١ همد ليسي وادمذو ودبيف هبايث قرختو

 هسلع درو *”نيلاو نيكل نئاتك ضع العزي كس ل

 ةعرشم نءطلا حامرب موق ىلع مهنم موق لبقاف ٠ نيكزتلاو صرخملا بتاقم

 ةدراصد الحلال ابنبو هقرام ةدئاف لادجلا لاصتب و ةعضرم نعللا فويسلاو

 ٠ ضعب لوو ٠ ٠٠ ضعب لاقف ةقساؤ

 #2 د د 4 د 2# ١

 نيشيملا نم لك ىقالتو هلجرو هليخي نيقيرفلا نم لكد شح مث
 عداقو هدب نّيْطاباو ماهسلابمارو ماسلا دحب عراق نين نق هلحو جالت

 ةرياطتم ءانضعالاو هيراو ةامدلا ةرتانتم سوك 00

 ين تازازجلاو 'ةبرخم رايدلاو بولسم لاسملاو ةكتبع تامزجلاو
 ع رمادا حرس نيقلو ة طا ةاطشس ظرر يطل

 تاوعدلاو ٠ ةبوقرم ماقتنالل صرفلاو ةدك ضرالاو ةلطعم قرطلاو



 نوكلا: اديه ةلاخب فا ةلاقم. 0(

 طخ اذ هلمع لعاتكم اهلك هراهن يضقي ةعنصلا وذو لئاسمحاضراو لك أشم

 كا ل يكل لالا لوقا ةرامللا حو ١ ليت دئانك لا
 + رم دايم وهو هدفراجي ىلا يكلي رجالاو, ٠ مسسائرب م وطب سكنا

 هارب نع.,اونعتسف, سانلا دشرت نا ىثح سيبطلاو هتعابض داك

 يتلا اليل راعني ند لجازلاو ٠ حايرالا فصع نم رذحي نابرلاو

 -راصعالا بوبهوراطمالا ةراك نم لجويثراحلاو 1 : جاومالا اهدوقو

 , ةبقاعو تاتكلا ةببتجنم ممتملاو لهجلا ىلا ملعلا نعسانلا ةبغر نم مملاو

 ىنخملاو + دديلاونووللا نعدل رطاخلاويدلحلا لق نم هدنع ب هفاشلا باتكللا

 براك لل د رزشلا ماليتسا وا دفنا عوق نم براهلا تبا اب كزاقلاو
 هياقلا رم رعاشلاو , دحلا ىلا سانلا ءادتها نم بعاللاو ٠ ءاينغالا

 رارف نم جوزلاو ٠ دصو ءافج اذ ةبوبحب وا ٠ دلصلا رجحلاكهحودم

 لكف لا يفو٠ هتورث نم امهنامرحو هلخب نم اهو هتنبا ايكو هتجوت

 ولو هلاح حالصا وعدي لكو هبناج نع اهمذن فارحنا نم فاخب ةفرح يذ
 ةروكذملا اصملا هذه رم ةحاصم متل داكت ال ذا هبحاص لاح داسفب

 موق بئاصم : ىبنتملا ب طلاوبا لاق 5 ةرورضلاب ةدسفم اهعم ٌرجنبو الا

 ٠١ لاري يد لابد ايف قمح هنا معزي لكق كلذ عمو ٠ دئاوف موق دنع

 الاقتم قدصا ىلاعتو هناحعبس قملادنع كاذيف هنغل ناو هلما
 مو ميئجافي توملا نم فوخلا سانلا ىننك موا : لوقاف دوعا م

 ناوخاو دلوو لها نهزيزع مه.دل ام دقفب مهعجفي وا نانئمطاو ةعد يف

 رينانسلاو ريطلاو ليخلاب نوفلكي سانلا ضعب ذا ) ١ ناويجو نالخو
 نع مثدحا طقسي نا نم يعرلا وا ( باحصالاو لهالاب مهفلكب الكلا ا



 بابسا يصمت يف كلذ نيب: مام ٠ ميناحا اجو ارينيت مورس اور

 تا بذعلاونونعم ةنيزلاو سابللاب رهاظتلا فو نوعاس ش ا

 "الفط هدلو ةيرتو .هجوزب همه لهالا وذو ٠ الها هل 2

 نراك نا هل ليوو : ضرجو نزح اونزح اذاو ضرم اوض ا

 نين نيجوزتملا نم هريغل ىارو ءامذو ارنا جانا زب هتحوز

 نرونبلا ايندلا ةذل امنا هسفن يف لوقيف ةراس لئاهثو ةرضان ةعلط يوذ
 هلك مسجلا نهو ٍرفظ ُّط ل نونم ياو ئلخ الب تيم يناو

 لاعلاو ةاضعتملا ءاودالا ادعامو ٠ هلج وا ربصلا بهذ سرض عاهل 5

 لالا 00 نازحالا ىقاعتو لاوحالا لوحو نامزالا فلاخو ةلصاخملا

 مئلبلاو ماكل ١ 00 م0 ينذ لابلا يناولا مسجلا اذه ىلع

 لهرتلاو عادصلاو ى و ءارفصال فيصلا ينو ٠ تانوفعلاو تابوطرلاو

 كرحنأ فيرا ينو هتغزنو هغيبتو مدلا ناجي من يفو عاقتتسالاو

 .ةةررم فلا نضرعيزو لوي نوم / مننا نا تا د هخذزو ءاوطلا كطاو ءادرعلا
 ل كادوا  ةيدللو بدلوا ءانلل ا

 م يبتلا ءاودالا نمو ٠ ٠ ًاقرقم وا ًاموعشق ناسنالا روكي ناك ب وبعلا
 قة ريغ ايقوك فلا لب هطلت لاو مسا دعب امل فرعي

 ىدم نزا مدا يب فكيرملا لوقاف دوعاو ٠١ ٠ افرح نورشعلاو ةينالا

 ءانعلا نم مهنم لكك ريسع ممرماو ريثك ليوط هيف مهمهو ريصق#ر
 نييبت يف يلايللا رهسي لعلا بلاطف هعم نيرخاو هيكل ةعوإلاو نشل

 بويعلاو ضارءالا هامس' نم مما ةئاثالث نم رثكا فاما ددعي انه 7

 ناسنالا ىلع ةئراظلا



 منمو ةيرامخالا عئاقولا هذه نم 0 أمف كاولملا | حدمل نيرج أتسملاو

 لصفلا لوقلاو يورتلاو ققحتلاو يّرمتْلاَو قالفلا نا هدضب مهأراق 7

 "الا ةيسللا «لطلكا كدر قالا والتر قماللا ني ةعاطللو
 اعرو هلحر اتكو هناك دوو لك را ١ لمعت ن ل منهو ةضايرلاو

 ينتكي نم مهنمو ٠ةقاشلا عئانصلا باحصصاككلذو ةدحاو ةلككب قطني م
 ظاعولاو ءابطخلاك كلذو تايكب عوبسالا مايا ضعب يف قصني نأب

 لتقيو حرحيو شاعببو كتفي نم مهنمو ٠ نيدلا ىلا نيدشرملاو
 للا ءانلواو اسالك عو ىنشيو ىواذيإو مادي نم منهو + ذنشلاك
 نيب فيل ال معنمو_ قب 6 مهنمو ٠١ تازجعملاو تاما كلا لها ىلاعت

 مهدو ' ةرورضل الا هنم جرخي داك الف هتب يف ىّركلي نم مهنمو داحالا

 ةيدوالا طبي نه مهن مو ٠ راحشالاو رباملاو لاقدالاو لابلا دعصي نم

 ةوذي ال نم مهمو باتك فيلات ٍى  يلايللا 2 ضيحارملاو

 اهتكرحو ميحأسم لاش نيابتلاو يفانتاا اذه م يو مونلا

 دخناو ” يش ىلا لاااك

 ةقشلاوءاابلاودهجلاو ءانعااو ءاقشلا نم هيلع مث ام مدا ينب 0
 مب ىلحي سعتلاو طونقلاو سمنلاو نامرلاو سعتلاو * ا

 نول غيو ررمغلا يثنوعضر وملالا و عاجوالاب نودأويو 0 ْ

 نزدكا نزاكت نوشكونو روهد ف نوحردي ونو ركع. فنوبحو رطخلا يف

 اومضلا 00 0 اوهوو اوراخ اوعاج اذا نوروضتيؤ نولطبو نيل

 د اوقرا اذ و اوراخو اوانغو اوثلغ اوبرش اذاو اووض اوئمظ اذاو اورجنو
 هَ

 مَناوخ د ومر اذاوىدسم.ممرمعلا بهذ اومان | اذاو ا واَقْلَو



 نيكل اذه ةلاد 2 لاق

 «:بناو 1 كهاظ كرا يدا 0 2(

 » فرمدقب 0 ضعب ا ةرو' 1 0(

 فااتثاوايف فلتخا ١ ل اندلا هل.د ىلا لوقعملا ناعي ران نم نإ

 تاداهلاو مارغالاو راطوالاو ضار ا رضاو ار الي ل

 فوقي 0 ةنسلع ُُ يش كنا دد>و نصانملاو ليلا ارأاو بش اذملاو

 : يكاد اذه رك فار 0 ناو هما: ترضي كك انا 0

 هل نامل نال 5 نا الأ ١ام.١ ىهتا الل اييباعقنلالا 00

 قسما ترك ١ قا فرو نمو يع 0 نعرمالا سن
 ىلا ا رنا هلو نيعأ ٍٍضرف 0 دا لق لكلا ىا نار هيتلا

 ةعضصأا ةعيدلا راهزالا نم هيف كف ضنالا يف تان بورمذ.فالتجا

 لف الأ ا ٠ ة.صوصخ ةعفدم 0 مع 0 لود نب 0 ةنيكلا ١ ةيوعلا

 نسحو هه انام ناف اهريغو تا راسو ماوه تكاراص عاونا

 مدسرلاو هلام هيلا ةحاشلاو هدِبق وه أم أممو ٠ هنم ٌةلئاَف الو علا

 :+ا ىلاو للككو هو اهنعرصيلا مجري يتلا ٠٠٠ موجنلا هذه ىلا ءامسلا

 هراث 0 هي هيشارش ةنح قرت 7 دك كناف مهسؤرو سانلا ن . عمل

 الرو ا ذاع نش ٠ هريغ «هشاسش 0 0 ور نوب ل دج الو

 0 ةمواسملاو ةاراملاو ةمحازأاو ة ةرشاج او ةفراقملاو ةطلاؤملا راتخا نم ١

 داهزلاو كاسنلاك دارننالاو ةلرماا راتخاف كلذ ديشب مهلباق نم مهنمو

 ءارعشلاكءارطالاو ولغلاو ءارتفالاو نيملا لع تفاهتلا هباد لعج نم مهنمو



 3 .ءاوحالا ةئيطلا َ م1 (

 تريب طباورلا تدتشاف٠ جاتنلا تاودا يف اهضياقثو ٠ اونا هرج

 نع !امضعب ىلاو نورضاحي سانلا عرشو ٠ رطولا دوم بصتاو ٠ رشبلا

 تاكل! تالدابلا تنكاذو. .تالاماعلا, منيب تديشلا حم " نورئادي

 كاذىلا اذهمزت | ىتح ٠ ةيندباتارورضلا تقافتو ٠ ةيناسنالا تاجاحلا

 كاملا ياو ربا مظننا ناثبل امو ٠ كانه ىلا انه ام جاتحاو

 نطاوم ءاشناو ٠ مامفنالا عيارش ناسنالا ثدحتسا دق اذكهو ٠ رضحلا

 ا ا نس كاودوعسلا تمادلو ٠ سوف 10 تيفي ماثتلالا

 ءالوخ اد ادق .١ ضرالا مهئام دب 8 00 و ضعبلا مهضعب ىلع سانلا

 اللا كل تا ورلاو كولا تياقق "ردع كتاوا 0 ١ اونتغاو

 ارا نصا 1 هأنج 0 هانج ام ناسنالا تل ىتح ءارمالاو

 تذخاو ٠ هدايقلا مهانم يف لضت رافالاو ”٠ ةداسلا ف 0 م مشل

 0 للا يقيررص كش كرو "ر يعانللا نو علل ايامنا

 مزاولىلاناسنالاجاتحا الو ٠ اهعاطا الا ابعاجوا اهو ٠ اهب رام الا انام

 ناد ا فا د مياسمالا كسلا ا ةعاح ا يل

 كالس يف ةعاملا ماظن نسحيل ٠ بادالاب ةعيبطلا مو :باقلالا لاند

 يللا ,صارسالا ريقتو لاعالاولاعفالا لبس لبستتو ٠ لاصتالا

 ماظنااو *هدايزا يف اذخا عاّمجالا لاز امو ٠ةعفدنملاعابطالا بيذهتلو

 لا يلا ادع لكملاو يرحل دبع رو شلاوي ١ داتا ىف ك0

 ٠لياوالاب رخاوالا 01 ليابقلاب ليابقلا تلصتا

 وييسر ل 0 سس



 1( ةعابتجالا قكيخلاو ةرملا

 اكو ١ ماهوا حارعو 1 مالحا 'حابشا ءالا ا هل تربظ ٠ اب همت يتلا

 كش ٠ ملا ىلع كعتيف ٠ لايخل "1 0

 ىلا نح ٠ مايالا ةيقبب عمو ٠ مامالا ىلا تفتلا اذا اما ٠ ميضرلا لفطلا

 لبقتسملاو : هعدرب رضاحلاو 1 ةمدي ومالا كا الو 5 دوجولا

 طبهف' ةينماوةيغب زك“ هبلستو ٠ ةينملا ةازب هسفن ةماهفطتخ ىتح ٠ هعمطب

 ٠ بايئزج تايلككا عجراست اًميح :٠ نايسنلا ربق يفروغيو ٠ نايذنبلا طوبه
 ب تاعومجما درتسلو

 ةليعلا
 0 ٠ هدودح موزل كارداو * هدوحو 0 ناس الإ رعشا الو

 عفر سدح رباش افذلخو نرد د وا ًاقافو ٠ لقعلا بادا

 ةعب رم هذه دوف لعو ِ دولا ماود ىلع اهفلاحو دبع رين ىلع هتحوز

 0 - داقنالا أمل / تِعطو“- دالوالا | تداخل: ةعبطلا ناىلعي ل

 لا الا كر ووعللا لاو أ١ حالا كلت كات مايقبو ' هباىل بالا لاك هيل ىلا بالا

 نكره ةيذلاولاةضللو ةدالا ةدوملاف انكهو : لامألا اهني تلد

 نايف حارتالاٌر ضحيت صقنلاو حارفالا : ضرحيومنل ة كلذلو ةيرذلاو ةليعلا
 ةاح ايلا٠ لاوطلا راعالا كلت امو٠ دوأ ِ كعمل كريو 9 دوقفلا ليولا

 لاش

 ةيعاتحالا ةعرطأ

 نم ترتق ةليع لكيشخا 5 لاعالا تل دامو يلا



 هارو 3 :لانأا بيرق ملاعلا ىري ٠ تارسحلاو حارتالا ضيضح يف

 3 كلاب زاف اذ 0 رفظ ام اذ ذا ىتح لاوهالا نوتم ىلع

 مماوق ا اطملاداوفا يف ةغضم الا نوكي الف لظلا يف غر

 لازأ ا نامزلا ا أطقسمو :ناثدحلا ثداوحل أطببم دجوي اءاكلذإو

 رصعلا اذهردب حربي الو ٠ رارتفاو لوبذ نيب يقازلا بابشلا اذه ةرهز

 هرهزلا كلت جات ةخوخيشلا رثنت نا ىلا ٠ رارفساو فوسخ نوب يقابلا

 عفترو ٠ هثرفنم بابشلا طقس مرح ٠ هرمثلا كلباه حو مرملا عفصيو

 ةشرع ع سلا

 ةئوذؤشلا

 0 0 0 9 لل دعاصتي را يف انتامح ن

 01 0 اود الف ٠ امعسلا ا مرق لابج 1 0

 نيل كادي الف ٠ لالخنالل 0 . دولخلا ف ع اا 1

 ٠ راودالا عباد غلي ن نا ىلا ٠ رافملا يف رفاسملا ريس هرم نيرطا ف 0

 سانا كضاؤفلا نمور نك مال ا يقكما اذا اناغ  راثنلا ررطاوعر
 )يداها ارمالا ةلتقو ٠ ضارعالا ةبهنو ٠ ثراوكلا دسا نم

 ١ لينا ردانملا لاما يمر ىذا اة دنانل ا نعبقاوا ولما سرد

 4 هوا هيداوعت داود رعت نست فاو هنا اتانكح م اضوشدو

 لقيو ٠ 0 يو رص 85 ٠ هسوأسوو هسافنا نينر سرخيو

 * سهنأا ىلع هصرح ديزي و ٠ سلفلاب ىتح لخيإو ٠ ةنرنوتكي را

 ياكل اهعطق, ىتلا ايندلا ىارو هئارو ىلا تفتلا اذاف ٠ سلّلاب دوجبو



 امك هما 0 *حومفلا

 ىومت اراشتنال ىلوالاةحاسملاو ٠ ةناسنالا ةويجلل يناثلا رودلا وه اذه

 نانال دم دف ١ لمعلا 0 ل ١1 ١

 ها بلا اعنرمو ٠ لاخلا يدب ادهشم هاري ما 0
 ' لا علاو ىاشلا 0 > موو ٠ ىيئامالاو تاذلا ١ هيف صقرتو ٠ لامالا

 لسا .رومالا هذه ةمح هسارب سعلتو ٠ روبلا اذه لوعت هلمشتف

 الو ٠ تاقوالا "ا ٠ مادقالا كلت نينرب ا دوخأمو ٠ حارفالاب

 الف ٠ لاعالا ءاهواب أًتحو ٠ لامالا ءاسكي اقتلم لظي ذا ٠ تافالا ام ب
 250 سرا هتافصب الا لفح الو ٠ هتاذ ىلا الا رظني

 يف طبخيو ٠ )لا ماعلا اذه يداو تي طبهف اذكهو ٠ هاوق ةثادح ىلع

 ب كارادا كل بايكلاو بوه نيب لازب الو مضخلا رجلا كلذ

 باشلا كردي ما

 ةيب وبدلا

 سايلا عقومو ٠ لمح لمعلا ودكلا لحيو : لجالل ثلانلا رودلا يعف ةيبوبشلا اما
 يعن هنأ | ةفونت يف ارث "ا رمعلا ةزاغم ىف اعئاضناننالا دججوي انثي : لمالاو

 اطتام“ ءايشالا ١ ةفاكب اطنمم اندلا هذهطسو يف ًاياق هسفن ىريف ٠ رمالاو

 ضبمتف اذكهو ٠ هئاضوضو هتاهتمب ١ ذوخامو اعورصم ٠ هئاوهاو ملاعلا جاوماب
 هتريرس يف رمصتو' ساوسولا ران هغامد يف بشن ٠ساوحلا ة ةروث هبلق ف

 ماهوالاو قئاقملا ةلئاقمو ٠ مايالاو رادقالا ةلزانم ىلا عفدنيف ساجالا عر
 تيا ادب كت يارا تيارسملاو ىاوالا جوا ىلا لامالا هب "هت ةراتف



 نلمجتت ناويحلا ذخاف ٠ هيوضعلا ةينبلا تاموقم املكتسا دعب ٠ ةناورملا

 0 ليش ١ يللا ىلط اناونا ددفت الين ٠ لسا تبع كلاوتيو نكح

 0 اذكهو ٠ لوغنلاو خوسملا تزرب ىتح ٠لوغبلا لمح هبيرق ىلع
 0 هللاقلخ نا ثم ليو ٠ هحراس بارتلاو ٠ هحاس هاملاو ٠ هحناح

 تاركا م ناكذ

 ةياونطلا

 ٠ نأمزلا قيرطيف ىلوال ةولغلاو ٠ ناسنالا 00 اوالا رودلا وه اذه

 د اور ائيش جراغللو ٠ 0 كاناع لخادلل لاقي اًئيح

 لكك نم ايراغ - ق0 ٠ هريصبلا مدع لخدملا اذه يف ناسنالا

 اهالاىري الف ٠ هيلّقعلا فئاظولا 0 ىلع لداح ريغ ٠ هيبدالا تالامكلا

 ٠ هيرذيو ارش سعليف ٠ هيلو ىطعتسي ام الا رعشر الو ٠ هبرق موق

 لك لع كيو تادودرملاو 0 ل هنارخي و ستان فلسا

 ٠ ىذالا تروي ام الا لفحي الو ٠ اذغلا بلطب الاوت الف ٠ تادوجوملا

 يود عم الف ٠ هتين هبت ىف اعياضو ٠ هتننب .ةفخم اشياط حربي ال داو

 اهتاريثات تحت ايكأب نوكي انبي ٠ ىاظعلا يناوق يور الو ٠ ملاوعلا ءاضوض
 ن1 ىلا اهيدمو ٠ اطارقو اهقزاوغ ناكر 0 الءاوفو

 أم ىرت هيذيع تيلذ ٠ اهبابع يف صوغلاو ٠ اهباوبا ين لوخدلا ىلا هتايح

 يدراازمرالا ئدنلا ام باعتالا نم هرظنتسي امو ٠ باصوالا نم هلبقتسإ

 + ترلاتلا ةراشا الاانيملا اهو ٠١ ثيل :كلاطاف



 تايطرتلا" كل ناه ا 'ه رع عراصلا تلت نم نكد اغا:

 قبطناف ٠ براحتلا لمح لمحو ٠ بذامتلاب مس 3 0 لبلتت ذاو ٠ ةيدبالا

 هي وركلا اوعلا تمت : قالتل اها قبط ٠ قاصتلالاب هنيرق ىلع مايك

 ١. هازركلا أ محالملا كلت تايوناث تقنطناو ٠ داك 5
 كا قياقد قرحاف ٠ ريفغأا ملا كاد عارص نه بش 'جيجا

 5 د 0 قابطتالا قس راناو ١ قارتحالا رو سلا

 ا داج تايراخلا كلت تاكعشا نايعلل رونلا روهظب ٠ ن 30 ل

 ءاضفلا لغشناو ٠ ماركلا يفرثلا جوضن تمحتن ٠ !داماو الايجا اهداقثا دعب

 ضيالاو هراطك ٠ شيلا ساكاتو
 31 51 انتم تقنباو ايزل "و فلااو و نر

 تانئاكلا تصحصف ؟مددلو تاذ يف نق الاون كا

 ناثإلا تناققور »ب تنقل تكلل تعرتو اك ا

 | كيان تلاق ارفق املس تاارشترملا كر قطر الا تسال داو 20 ١
 داو ٠ ضهاوتلا تايرانلا رع مضئاف ٠٠١ ارضخلا ةدربلا لامح هللا نذاب

 ٠ داحتالاب تلخادتف لوصالا تبترت ىتح ضماوحلا لصاب ءاملا لصا
 ٠ هدقارلا لوصالا كللت نيب ةوملا تضمن اذكهو ٠ داوملا اهضعب لعتلءافتو

 1 لابلل تالا نيف ٠ هدشاخلا تانك اوس ل
 ةشحولا روصو هيلابلا ترضخا ىتح . تراك لعاوفل لات ءارو

 نيني اان ا : 0 لب اغا ىضريل هللا ناك اف ٠ هاذا قسرا

 يرطب كارتلا راما - علا ةيريخطلا كلت
 ةفلطناا ترثكتلا يح :تاوجوكرللا لص تا علك

 يلام 3



 ,صقرلا ىلع هيف دالوالا . 2 الف ناش كا بلا فر ناكأذا

 قالخالا .بيذبتو 2 اممياغ يتأأ سر ادملا مث اورينع! نا مهيلعو

 صخر يلاغلا عيبْيو سيفنلاو سفنلا بالا لام ركن يضلل

 ا! اها هفاحير الو اهادم هنييالا نيرادلا ىطدالوا عضي ىتح

 دم ىلع ماعلا الا ةسردملا كالتل مثال نوكي ,ن قيام

 الا لرقع وقاسم اعداملا نيغو جاجرعلالا جرتتو قالخللا
 ىربكلاةماطلاكانهو ءاوهالا عم رمشلا ىلا نومل ىو ءاهدلاو رككا ىلع نوبشيف

 طا
 مهئانبا بيذبت يف ءابالا يناماب القاك حبصا نالا سرادملا راشتناو

 م.بستكلا ثدارلا ا زمنا يضرخ ا وو اه م نم 0 اوقتنا اذاف

 8 داسة مسام و اراضلا اوباصا ل لكلاب نرتمملا 3 را رع ةراهملا

 ءالسلاو اراثو المح اوباطو ارازغ
 همهحمووهسل

 نوكلا لاح
 « شارد مئاسف يذلا سينرنا»

 « لاودالا ديشم هناك 3 ع»
 مك

 00 . ادتا هل سل ءلد و١ كمه الو ذل ل ال دوحو

 ال كلك :تناهذإلا“ ك اردا لعومسيو ٠ ا ا

 2 ىجوأ 7 هديوملا هتياغ مساس او : هرىخلا هتالاهك لام اذا ىح هالع 5

 عفدناف ٠ تح وصنا كيلا ١ ضهاوغ ىلا زتواو ٠ 007 ةيد.هرم آللأ| باوبالا



 - (الق) 0 قالخالا

 000 و معلا ىلع الماحت ال كلذ لوقا
 ةايضالاو وهو رئاصبلا ةاكشمو لئاضفلا ةاقرم وهو ءاطغ هتانسح ىلع يتلا

 و ناسنالا ابلحال قاخ يتلا ةياغلا ىلا اقابس .نايرجن ناهر اسرفو ن ناوئنص

 ف لس ازي ةوعو اللحام للا مهتي فيك بج عال ىلا لعشا

 تانئاكلا عدبم ىلاعتو هناحبس هّللا ناب دهشت تاني تاي : تايا موي لك

 يف اًماد هللا لمع كريم لمس ماعلا مهتي نك عا

 0 ملاع يف ىلحتإ ةرهج هاري ةيضرالا تاقولخملاو ةيوامسلا مارجالا

 0 ملا خا يف صاغوا لابجلا ىلا دعص نا ٠ دامتاو تانثلاو

 ١ 57 تانكس ن ه هنكس لك ينو نوكلا ت تاكرح نم ةكرح لك يف

 نس اطلاقا اااهزمأ نع نيش لمي الوهو ةناقوادك نا ىريننا لقال ”ىناف

 ٠ هلا سيل هبل يفماعلا لاق لقي ملو ٠ هلاسيل هبا يف لهاجلا لاق :ريمازملا

 قالخالا يذيب لاغأ لف حفلا لك بالا )ملا يف سيل بنذلاف
 ةريغكف ةديجلا 00 3 هلرحو ثادحالا بيذهت قرط ا.

 كان لاو مق را 2ك ايف تلال ةرعو

 الو ديدبتلاو برمةلا الا كا مهنمو تاماركلا مهفودتو ةديجلا

 ضيرع ليوط كلذ تيس مالكلاو راقتحالاو خيوتلا ريغ هتانق موق
 ماقملا قيض هلمتحي ال

 لئاضفلاو اياجسسلا رك ىلع مهدالوا اوبري نا تاهمالاو ءاب الا ىلعف
 لها ةرشاعم ليبس يف موي رديو لئاذرلاو ةلفاسلا قالخالا نم مثورذحيو

 ا قالخالا د كشفت ترن سما قرداحي الا قال فالق ةناجوربخلا

 لاو لضفلل ةودقو ريخلل الثم ه مهسفنا مث اونوكي نأو



 لئاغااو قالخالا (176)

 هيلع اهترارع نوهي ام اهتوالح نهو هيلا اهبحبام اهتدئاخ

 داد.تسالاري:كنوكي نم مبمف ايظعافالتخا كلذ يف نوم: سانلاو
 00000 نفاليلق هدادعتسا 30 نم مبنمو قالخالا ضعبل

 هنا ىلا ىهنتا ا ”الثم للا
 روع“ اهاقت نوار ا يشك ارب مثردلا جرخن ال
 0 كسل هقافاجلا ء نرمو ةداحسل دادعتسالا انيك 8 نمو

 نه مري ال ئدلعالا رضع دادعتسالا 0 3 نم نا لل : لابس

 هر 05 ىلا قابلت ولا ناك يفك نم لك فال نورك ا

 اهياعيمزدب ا ردقنو ا

 انا الاي ديت عا لات اذا لغا ىلإ طارق ةدت ماين الو

 هيلع ضع موقيو لاوالا راعالا هيف ثحلاب فرصت نا ايرح سما وهو

 اقداص ًابذهبم نكن م ناف حالما حاتفمو حاجتلا سا وبف لاجرلا ءالغع

 ل لل ا كرما نيل ةريتنلا يش حا الا نإ

 1 ديعلا نحمل ءنعشرام ند ةدييلا قالخالاب اع دارا

 نسال 0 يف عبرتيو ةيلاعلا سصانملا يف باقليف سانلا ةَقث عوضو.»

 ةويصلا نس يف هقالخا ضرت م ماكاو كفك او دحلا تاويص ءاوشو

 ايندلا يف هلفح نوكيزو رككلو ءاهدلا ىلت بشي ورشثلاو داسفلا يف عرعرتبف

 نامرالاو بادَعلا ةدالا ق يفو نالذخلاو راعلا

 ممم ”نمىلواةخيمدلا قالخالاو ةفيرشلا اياحمسلا ىلع ءانبالا فيقثنو

 ةيضايرلا مولع سرد ترد 0 ميخ لب ةيومنلا دعاوقلاو ةيفرصلا لوصالا



 انل تينفاهيف بير ال ةحين 0-02 0 ا

 عبطلاب ت ركام

 قدح دق لاق هناغس هنبإ ناو اعضو محا ناهرب كلذ ىلع انلو

 ةاحالفهعبط نما ضفلا. تناك اذاف ةليذرلا نع هابنو ةليضفلا ل ناسنالا

 ام ناو اي - ينل ن نم ةدئاف الف هعبط نم ةليذرلا ا او اهيلع ضع

 لأ قاعتو نط | امتاحو# ناهربلا يف كلذ ءاج 2 0.

 ةعلط رم ةليدرل ان خلا ناكاوا سبل وودقلا لءفىلع ناسنالا ذخا

 ىلع ام ةديجلا قالخالا لوبق ىلع ام.يلكل وبق ىلع اعوبطم ناك ال هنا ريغ

 0 ىلع م لئاضفلا لعرششلا ىلع مريخلا ىلع ةيمذلا قالخالا لوب

 اجو ٠ لئاذرلاب ماملالا نع ىحنيو لئاضفلا قرط عبتي نا صوبي ن 0

 در نسال ١ ةدارالا رخوهو ٠ ولا ىلع بقاعيو وريخلا | نع تاث نأ

 رشلا لعف ءاش ناو
 نوفل ا دعتسم .ناتيالان ناو قالخالا رييغت نم هب انة أم تبث دقف

 لتاذزلا ىلا ورق اوس لع ند الرق ىلا هداديتسا كلوا و

 ٠ ىلعالا ىلا 0 لبسا لفسالا ىلا رادحنالا نال !دادعتسا رثكأ

 قرعلا "نم هللا سمو اذ نأ نخب جيلا هتيلكب عفدنال ن 3000

 ةرارم دش م : 2 الح تباط ناو لك اذن 8 15 ةاقاعلا

 لابولاهنع مجيب يذلا ا ةليدرلا دل ل 0

 0 ا اهيريو ٠ لايوزرخرها

 الراب ليعاال وف كلذ م ا اىطقو يرألا نم ةوالح دشار -

 نمىري ىتحاليوط ثلي ال هنا ريغ قاذملارملا ءاودلا ىلا ضيرملا ليي 6



 ندا هلع ارك نأ نكي أم ىلع 9 اننا كرتو تانايدلاو ملعتلا ذبنو

 ف الو ءىثذب ةخ علا نا و وب ذي ةواؤسلا ارهاظ تدور طفلا

 ْ ناكمي ةقيقحلا
 ردصت ركارم نافالا غامد يف نا : وبف نورخاتملا هيلا بهذ | اما

 لوبقل دعتسم ناسنالا ناو .قالخالاو سنا لاعفا اهياع عبطتت واه

 الار داع اربط الو اروادنس الو اقر عال هك قول حلا قالت ذا ءانط

 عيطلاب تسي يحف ريغتت املا يا فالخلا ىلع لاحلاو ريغتل ال نا بجول

 وهو سايقلا اذه كلذ ةعبص لع يلو

 ريغلت قالخالا

 ريغتيال عبط ا يفأ» !

 عبطلاب ت سل قالخالاف

 ا ا عمت ىلعانأ دمشيف للوالا ةءدقملا ميت 7 اما ْ

 عاهشلا نبيدقورم .اوكلادو الا ىشخي ال ىتح نابللا مهند دقف :قالخالا
 رفادصلا ريفص نم فاخذ ىتح

 ناسن ذا عطيف اهريغت نا لواحن الانا وهف ةزانلا ةمدقملا ميحصتاما

 را ١ نك ذل اهل ليو كيد ركل ول زويغلاو ناداشار ل

 ه٠ رمح قطن الو راذتت ال هل لوقنو ناتجوتفم اهو هذيع ماما حابشالاب

 هلع, قرقسا ةروكذملا هتالاح فوق د مجمت ال هل لومتو منعا مفادملا
 ريغ ناردقشن ال اذنك و٠ عباتلاب هيف كلذ نال ٠ ععسلو كريو رعشب لأ

 قام

 ةناثلا ةمدقملا تحصو ريغتي ال عبطلا يف ام نا

 ندا دقف ١ ءافطاللا ع ءالبأ عم 6 ىنامو قارحالا نمرانلا عبط يف



 اة 0 ل ا
 م ل ::فاسالاو

 ركفلا نع بء ناو ٠ لئاضغا ساطسق وه يذلا طسوتلا نم هانفرت اع

 هاما 000 نع نر 00 الد

 وهو ارخنالا بقراطلا: يقي و رولا رهو اهيفرط_ دحلان يتأا
 لئاذرلاو ةديلا قالذالا يف لئاضفلا نا لاقي 7 3 00

 هده: امو لئاذر :فارطالاو :لئابضف ظاسوالاو ةميثنلا قالخالا ى

 ىعاتشلا لزق 0

 افرام ج0
 اهظع افالتخا قالخالا نع مالكلا يف نومدقتملا فلتخا دقو

 ل ةو ,:: كلذ زيغالثاق نمو 00 اهنا لئاق 0 ١: لئاق نش

 رمألا ىلا نوفرصنب مث عبطلاب ارايخا نوت سانلا ٠ نويقاورلا ةفسالفلا

 عطل ب ارايخا اما نوقلخي سانلا نا ٠ مثريخ لاقو :رشلا لها ةبحاص؛

 ةبحاصمب ريألا ىلا نوفرصني 3 " عبطلاب | رارشا اماورشلا ىلا 0

 نوفرصنيال عبطلابارايخا امانوقدختسانلا نا ٠ سونلاج لاقو .ريخلا له
 ةبحاص« ريخلا ىلا نوفرصني ءالؤهو نيذه نيب نوأعسوتم اءاوريخلا ىلا

 : نوطالفا بهذو ٠ ريثلا لها ةيحاضمرشاا ىلا نوفرصني و ريخلا لا

 نم ةيناجم ةبه يبه انئاو عضولاب الو 20 تيل 0 قالخالا نا ىلا

 نركلو ديقلا ىلا ليس نق ركنا نا يا

 قالطالا ليبس ىلع سي
 ناهربلا تامدص ىلآ ىوقي ال اهضعب ,ءال مالا نم انمدقت نم ءارا هذه

 تاسايسلاو بيذهتلا ضفرب يضقياهضعب وةقيقحلا هجو ىلع تبني ال اهحنعب و
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 لئاضفلاو الخال

 « ماه يدنفا بيبح روتكدلل »

 «رانملا نع القن »

 0 ا اكاسنا ىلا ل ميا نسفنلا لاخ رهو قاخ عمج قالخالا

 ركشلاب ناسنالا هللفب ام نال .ةيور الوركف ريغ ند لبق ةيور الوركف
 نه افوخ وا باوثلا يف ابح نادجولاهلا اعد الخ ال اقاخت نوكي ةيورلاو

 كارا لا ا تالاو لامفلال نم ناعنالا هقايراخ نا ىلع :باقعلا

 نعاغلال اق اقلج و كلم ةرباخملاب ريع دق

 حلا منا كولش تيفو وأو ولحن وار جب تيدا كانتا

 يفي ال يديايلا تلصو يتلا نونملا يف اهنيرعتو ةليضف مج لئاضفلاو
 فيرعت يف اولاق مث ٠ ةليذرلا ضيقن اهنا : اولاق مهناف ءافولا مامت ضرغلاب

 أم رودلا موزاو ديدحتلا ناصقن نم كلذ يفو ةليضفلا دض اهنا : ةليذرلا

 ىح ال

 نا : اولاق مناف رصعلا اذه ءالع هيلا بهذ ام ترتخا دق كلذلو

 طسوالا دلل ::ىرخلا ةراعبو طارفالاو طيرفتلا نيب ظسولا ف ةاضفلا

 - روّتلاو نيا اه نيتايذد نيب ةإرضف ٍش الثم ةعاجتلاف ٠ نيتليذر نيب

 كا لا تا اع تناول نمو ٠ اج قايم فاح ال امه فاح

 ىل: تاعبإلا موقي كاذكو ٠ ةميضفلا ينو ةعاجتلا مبني امو ٠ اروبثم
 ةليظف يحفةليذر نيذه نم الكن او ٠ دومخلاو روجتلا نيب طسواهناب ةفعلا
 لخيلا اه نيتليذر نيب طسوتلا اهب ربتعي ةلضف هناف مركلا كلذ ىلع سقو



 نرد نم باوثلاب ةغر ةديقلا لاتالا ماقال 0 اماما ١ ردع

 نوذوحي كلذبو مهبلاطم لهسيو ممدصاقم هل هللا دييَذ باهولا 3 ركلا

 نمريخ ببطلا ركذلا نكمل لاق دقو ميركلا ركذلاو ,يظعلا رجالا

 رقاد يل
 هل الا ىلع تالصلا ةفاضاوه ميظعلا دصقملا اذهل مساتلا لاو

 ربكأ نم لزي ملو ناك ةبقاعلا ليلجلا رمالا اذهو ماظعلا لاجرلاةبثا يف

 حنه نراك ينودكلا ردككسالا نا يوري خيراتلاو لاجرلا ةَأشن يعاود
 هعم نوبذعتسيو مايازرو مههاعت أعتا ا كينغ ل

 داعصلا حامرال اناكلف سوفنلا فذقو دالجلا :ر طاوم لع ةيناث 05

 اردو لان نفر نفاطا ةيمارت لماع اك مرا فوسلاو

 مم كلذكاو ةينع زلال نادوشلا برس يتع يورلكتالا ناقلات

 دنع :ىراقلا ناطلسلا ناطلسلا نا ناطلسلا احق لوو انالوم ةلالج

 مالكلا قرغتسي ام مهتراصننا رثإ ىلع مالا هداوق يناثلا ناخ ديبملا
 اعوشم نهاوم تلاز ال فرشلاو دحلا تاجفص مثءامساب نيزو هفصو يف

 يلايللاول قالا ءاجلمومراكملا دالمفراولا هلظو لاثمالا برضم مظعالا |

 نا هللا :ره ةعارضلا يديا عفرت هتعبتو لابقالاو رصنلاب همالعا رش

 اودلا ىلع مالسلاو دك الم هتمظع طر
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 ضل اهناقا اذاهن نورك طل 0 0 را

 ةسورلا ا دكا اّاصبر انزح ه اهب نأ ا

 ىلا لما رغص نم مهيف سرغي ن | لاجرلا ةأشنل سداسلا سألاو
 0 1 يرق نااالدو اى نيود 8 داري يتلا دصاقملا دحا

 دار اع ردو ديدان الط ابر اهلي نو. ليربسلا راس وناوق تاس
 قيد ةباغم تريتغا«ىيحابتانبا نيب نودقلا شنب انا لعل ١ ماظن تأشلا

 نوطالفاوط |رةسو سايدنفو نساكورب ١و نولوص جرخ انمو ةعيدقلا فراعملا

 ةما لكف هيلعو هاوسو سيلاطوطسرا ذخا اهلعو سونرسومدو سياكتسُمو

 اوجرخ اهئانبا لوقع يف هسارغ تنسحا اذا اًروتسد عمن نا عيطتست
 ثلع نعراباوا عئانصلا يف نيزربم وأ ءاكح وا ءادشا ةمالا مثديرت 35

 اهفورظو اهتبرتو يفارغ 0 ثدي اسمح جاتا راما
 طاحر م سقت ناوه لاحرلا ا وذ نو « مباسلا سألاو

 0 ريطألا ردقنا يوذب اوسل نمردق ف ءىرطت الف للا ١١سافع

 كمال 0 ايفل كلزرتل الو لج ةمدخ ملأ سيل

 ده ممالا لاجر رثكا ناف حالف الو 0 جري ال مهنودبو اهؤاجرو

 ل ه4 فعضا 17 يمان 17 ايكو مالا رح

 م را اعمل تان لعل لا لوح راك هعرألا كل رتنال

 ءاينذالاو لاجرأا يف ثحيل ةصاخ ةلاقم اندرفأ

 نيرادملا ةايتباب تاق اهاجباواهاضفا وهو :لاجرلا ةأسشنل نماثلا سأالاو
 جرعة اي ةيقيلو ارا وللا ايي نيبو« ةمفانلا :ىلملا ريب ةأملا
 دقو مهسوفن ربكتف ةديدلا قئاقملا لهانب مراكقا يرو ةيوقلا ءيدابملا



 0 الاجر ةمالا ٠ ل

 ليئارسان د٠ عيمجن رم حرخ هادراو ىنطسافلا لطيلا تايلج ةزحانم

 هنولا لواش برمذ » ناو 6 وفوفدب ا لواش ءاقلل صقرلابو ءانغلاب

 ةمفر هتاش ديزيل ملا جفاك ا والماس تس ٠ ستا

 ملا
 ىنعي الو ةينوللا ونيس الدنا وه اجرا هلق دل نيساخلا اركذلاو

 هارئام تالذ ىللدو صاخلا اصلا ىلع ماعلا 0 ناو ةملاظلا ن

 ىانوكلا د سشلا 1 نسون اسونرطدملا هرم : ١ نا نانولل 0 ف

 ا ذولا ع ذخ نأ ىلد هعم ارماتم أيسا يف 1 انابزرم لسار, هنا هنع

 نادقسلا,تنكو لكبش ىلا الط هربا سنك الو سر نت
 هيلع لكلا باب دسي نا ىل- بعشلا ممجاف لئقيال لكدملا ىلا اجل نملك

 ثالملا ةدلاو بابلا ذس ىلع مدقا .: رم لواو دوج هلخاد ين توب ىتح

 ةلفادسا |ضرغالاودساقملا يوذل انتم ديدتملا باقل اذه ناك سل

 لور اوقوديو لابولاب مع مههأع دوعي نا ةميخ نطولا ةنايخ اورذاخ

 ئ لاكتلا م هئارج
 ةبوصم ةدكم لس عاطا هناةيمور ررحم سوتورب نءاىوري كلذكو

 شضرقلا لاف ةديكلا باعصا ةلمج نم هادلو نذوب ةيروبمجا دض

 بعشلا ماما عاتجالا لحم ىلا ممرضحا كلذل يلآتلا مويلا ينو 0 ع

 توصباهرءاوءادعالاىلااهابتك ٍاقاروالا التو هبنبا الوا ستورب ىدانو

 ايي ادة مع 0 نم ااربتيو كلذ نع ابيجي ناريبح

 ل اةارسا املس ا ةرملا نب اوئم انأك الو جاجتحالا

 دانا
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 ةطلسلا ىف ةيغرلا هردص ىف شح ام هدبم يف عمسيو دجلا بح بياحلا

 تي وهو ل شرع ىلا, يفر كاذلو ءىدابملا هذه لع سشف ةلوصلاو
5 

 دا لهل 3 هنأ هنسفت نم كري نا ه ند ةرسسح ةثااغإا

 ةغل نيرشعو سمح يف ركتي نا هنأ ليق ىت> ةديدع تاغل

 هدم يةموقديس راكةلداذويا,ثفن ريببتلا وكرت اهب

 غلاب لجرك مالغوهو هلماعو را ل
 0 0 عسل نباوهو ةحلالا يذم ىلا هرضحا هنا كالذو هدشأ

 ١ لك در, تح اهيراح كييدالاهناو ةيمورإ ةئادلا ةضةملاب لع

 1 دا وه 5 : ا هللا نا ناك الق مرام ةحل ارا هنو

 هأبا | دبا ا ان ع يق م نكعو الجر هسفن نم
 ثلا ده ينهتارمهن تداخو عفايو هو هموق ا ديلووهو لاتقلا ىلا

 ظ ذاينالا ىلا رس

 مأهم ريبدت هتاوزذ ىدحا يف ضوف ديشرأ ١ نوراه نا 00

 نا مساقلا فارت هد نم ةرثع ةذاكا ىنرقو مساقلا هذلو ىلا ةميظع
 راقو ارقوتم يلاعملا بالطو لاجرلا كلاسم كاسف ذا هدعي هدلاو

0 

 001 راه طل داو عر ر ميظعلا ينودكل ركل را ؟نالاو

 فوغشم "بف راصتنالا ةماركي هعم هكرشاو هتاوزغ يف هبحصف مالظألا
 هعبفخاو هرصع 8 ندعم ماعلا تراك لفدلا كفرا جوا ءالتعاب د اكفلا

 ارغاص هل

 ل

 ىلع ىتفوهو مدق ال هناذ ىلإ قرن نونلا دواد ةرخس اتوالت يفو



 ةصاخلا مييهاوم ثيح نموبم ارح را ةاشنل لات "ال

 كلي ةيعور نانم:ءارتاه الدو لنسوان

 0078 )سوبلط سويقرسو( م١ قدا/م5 )سكسرب ير اهيلع

 اهيلج ةريسا نبا ىناثلاو ةنامورلا ةعماجلا ين ليخد لوالاو ( م ٠ ق **

 كاردالاو لقعلا ومس نم اناك نيلجرلا نيذه نال كلذو ةيمور ىلا لوالا
 ايمو و ماكحالا اداقد نا (حبستب ال ام يهاوم اقتقساف بتارللا لكا ف

 الا ةلوضلا يف [اس اوأش هب اغاسو اسما ١

 اهلظ رشتنا ىتا ةميليدلا ةلودلا كولم هيوب ينب يف لاقي كلذ لثمو
 ميك نإك تيس مطملاو دئاطلا كنز قايسسالو ةضيشا فس

 كم دابص ناك ةلئاعلا هذه دلاو ناف رورشملا يبنتملا حودمم ةلودلا دضع

 مدشا اوغاب الو نام ةفاصنملا قندرام ارحل هدالوا 5

 ءاليكسالاب اوزافو نارقالا مل ملل تن كل ادق ةعاحشلا نم مثدنع ا هاوربظا

 دم متطلس مساح ماكحالا لع

 ترك د 6 ناك هناق كلل ذي باقي اهل نر الن عال قرر سا

 الف ئد٠ ىف لذلا هتراشعو هَ ينب رغصا « لاجرلا من ةلاَمم ف

 الح _.هءادعا دشح اذ هززا اودش ريا ةعم هب ىل_ارسالا سعشلا ىار

 ١ نارسالا !هينح ق :.م هنطو و مخاتي ن :م ءارو لسرا هتلزانل

 تقلا دع الكا ىلا ةيلاط نكي ملكنا ىلع افلا نيثالثو نيفثا.مهنم دشحو

 نيقانلا حرسو 0 لجر ةكرخلات هعم قباف ئضللا

 ماس 0 « لاسلا داش عبارلا ننالاو

 ما برمي هركص لدم ناكل نشا مني كرم تاديوتم نا م و



 ا ل

 لوقعلا لثاو بابلالا بلتخلاف اًييطخ سانلا يف فقو يب اهّوفم دهاش
 ل رو املا كاد البان ىلا ةماقملا نيوسي رمد قاشف هن اش اراجاو

 2ر5 انوةيمالا لع زادي راج الل ةملاطلاب هديه لذ التم ل
 11 يتم اع ىلاةطخلا تناك ل هلاو توصل بنينم ناسا نكلا
 را نيمار داتا سر لع طارن لاب ل كلم ل
 دنع يمل ف يف اعضاو ةباطخلا وار دعاو ةراعم ىلا سانا لراعات

 ك0 لا نال يفاد جالا ديس لااراسو ومب, اكتيل ملكتلا
 طفل هقنخت ذخأي الف جيح ملاداتعل هبا طماع رح ري يقلب

 ل ةَقفا ا تاكرلاو تاراشالا لوازي قاءو تاعامجا

 هلاغان ةرا لا .رسحا ةعلاطم لع بكا كلذ لك نع
 يكل هسار قاح ناقثالا ن 0 نا عيطتسي الف هتيررع بلغت

 ثبايناعاطتسا١ 0 نم نويحتسلب اوناك مهنالا ةرابملا نم جرت آل
 ةرباماب دارا غلب وريبعتلا ةسيئ ابتكر هظتساو هب ينع ام. ”متاف ةليوط ةدم

 كلذث عاب ناكو نيرخ تملا نوهدقتملا قاف احيصف ًاًلاعسبصاو داهتجالاو

 هدول بيطنلل ماركالا نم هتان
 لما مهب دادزيفركشلاب مهلاعايتات وه لاجرلا ةأشنل يناثلا سألاو

 اهرارسا اوفرعو رومالا اوربخ دق نونوكي مهنالو ةمدخلا عابتتسا ىلا

 دال دع ل نم اوس لع رند املاق ملاعالا اوموقي نا نوعيطتس
 ىلع ماقا ينيثالا سلكريب نا كلذ ليلدو لاوحالا مهتنّرم الو ةكنجلا
 ىنغاو ةسايس ريخ اهتموكح ساسف ةنس نيثالث لع فيني ام هموق ةسائر

 اهنئازخ



 ةمالاوةينامورلا هتما نيب لاتقلا عقو امدنع سويسرام سوياك ماهللا ىتفلا نا

 ناك شوي ودعلا شيج ن نا عماعملا ىدحا يف ىارو ( 295 ةنس )':ةسلوغلا

 نادي ءادعالا ىلع لمحو مائوزلا تولل هسفن ضرع هسنج يني كتفي
 هيلا لصنقلا ءأفاكق ةمرظعلا ةرصنلا هدي لع تناكف ديدش مزغوأ تيت

 ءاث دنبلا ماما هيلع ىتثاو لفاح لفحت ىلا هاعد هنابربكألا ينامورلا ىكاحلا
 نذاوامبطم' داوجو بال الار شع هاطخاو راصتنالا لاكاب هللك مث اليمج

 د.دع ةريشغ قفرتسالا نم زاك ااه

 :كرادتر ثا ىلةريرشلانورشيث ينا.ورلا فوسايفلا ىلا قبس ام كلذكو
 هوعدف يشل اكلاذ تاين موش نم هنطو هذان 2 عاطل ناك ةدكم
 ( نطولا ابا » لدعب

 نوهتحي ما كو مووت دنع نينامورلا لاطبأ 2 نك ا

 يطفو نيو موباو اليس ارايشا يقيل ىرخ اك كانحا ا

 نءورصعل اذه 3 محطخ ّس يشك مالا لزت و ريش وه ام مثاوسو

 ل اداوقلل ميقا| هو ماعلا اذه 000 وزيلكتالا برح رابخا علاط

 لز.ملالجعالااذه نا لع ةبيجعأ تاًأفتحالا نم كم سرب ور
 ع نال ىتح

 لذب لدر هلا يذلا مارتحالا اذه نا ين فالخ الو

 ع ةيغر دادزيف هُئازد ددشيو هنزعي امم هتقوو همد 00 ءاللعا لبس

 ةئقو' ةماركلا كالت ىلا "نوسض ف ةيارللاو ةتلطفلا وود بكد كر

 اوزوميل لسابلا مادقملا كاذ ةاهاضم ىلع نومدقتيف ةريغلا ران ثرودص يف

 ,اجيح مكمل ىنانولا :نيطلل”نسوستسوماا سرا ها ا



 مهتايح في لاجرال ةءألا مارتح رك ' ةأيننل لوالا سلا

 لجرلا اذه نافريبشلا ينال سيدتسرأ خيرات يف ءأج مك مهام دعلاو

 اهءدخ يف انراص هان وسما ملك ةريرسلا ىقتن : ةريسلا ميقتسم ناك

 ا ةمكش تت وولف دئارم ا ةوحل هلا تار 1

 ريخ ةررما ءانبالا 5 اكلم تكي رك ناسجت دق تردع 5

 الد يدر ىلا لي ال ةعازلاو فاصالا ةقيع شيعي ناك هنا اهو دكا

 ةيروب جا بصانم رظعا يلو هنا عم شيعلا نم ةعس يف نكي ل هوجولاب ذْخَأ
 هتان قادم اتنين. نم تنيغ اهيلاراشملا ةموكملاف ةليول دس ةدئالا

 هدامب م هعلالطل اهيركتو نما ةشش ا رانا

 هموقهدقف 1 ةنانويلا تايروهخجلا ىدحا ةبث لطب سادتنابأ دئانلاو

 اا نيطربسلا مثءا دعا نيبو م.م اهفاهاحر تراث 01 ف

 0 0 بولا مدئاق ىلع اوفسا ءاددالاب اوعقواو مبءالعا فلاح

 تدعس يذلا مثدقنل مهمارتح ١ كلذب اوناباف نولوذخملا مث مهن نا

 مك وش تدضخو مثدح لظ صلت هتاىو مهناطوا مد حول

 0 نوسان لاريمالا ثدةفيف زيلكتالا نعىوري امكلذ ريظنو

 ال1 ناك يلا ءادعالا لوطساب كتف اهادسب ةيرحم رغم لاف رو

 احلا 0 0 هب ةئيزرلا اوريتع | مهناف هلو مبا

 ةئم هيلع رم دق هنا ىلع مويلا ىتح يو هيع لزي لا ديع هل اوماقاو

 فينو ماع

 ىللركت نع خيراوتلا هيورت ام لاجرلا مارتحا ي ١ نأشلا اذه

 نامورلا خيرات. يف ىرن اي ةمدخ لضفا مهناطوا اومدخ نبذل 20



 م ِ ع 0 2 يآ 2ع
 م

 0 قع 3 ئ 0. قدح 9 أ ع 6 ) 0 لم 3

 اليل كشودج تمان اذا ىلا شيج ىبسل اشيج كل تما انا اماو اليتف
 مييلص اول.سراف مجري دادس افوفص مهمادقا لع ليللا شويج تماق

 كلشو لو كل ءاعدلاب مهفكأ ىللاعت هللا ىلا اود.هو مهتنسلا ءاعدلاب اوقنطاو

 نورطمت مهتاكربب و نوتبثت مهئاعدب و نوشيعت مهترافغ يف كشويجو تناف
 ظ « نوقزرتو

 هسنت نع لوقي يذلا"( كلملا: مالو يكمل ليرلا اذه ىلا رظناف
 ةدحنااو ةدشلا ىلا انرظن اذا اذه ريناند ةسمخ هن غلب امل هيلع يدون ول هنا

 هيلع ع الف هرصع لجر هنا يعيدبف ةياردلاو ةنطفلا ىلا انرظن اذا هاو

 لضافالا لاجرلا رابكالا هب ساقي الو ند
 املاح ىلا: مالا ةياخن نا نمي هتدووا ام ةق دك اهرانعم مانت اذ

 روطو ا دين الطب نوكيةرات ةمالا لجر ناو برملا لاجر ىلع رصتقم ريغ
 كاذو انهو قت ناناهسبوب ةمالاو ديت

 ىلع ماطن نا بجو الاجر ةمالا ءىثت ثنك فرب ناد
 ابدا نم مرخا الك ناين تان اة نت 7 7 00 ميرأ 0 ٠ ا فكان امل

 افاعضا تدادزا ةربص

 مجرابخا اودا> نييذلا ءامدقلا نامورلاو نانويلا خيرات نكلا/انيدلو

 بابطالا نم كذا نيقفاخلا ينوعرأا اورششتو تاقحالا فئاحك ىف
 تراحو:دصقم لف تلاتق ةيدلا ل يف ةاده ةثيدحلا مالا مهتذختاو
 هللا 1 أ ىلاتلا ددعلا ف ملاح اك ني مالكلا اندعومو ةينمأ 0

 يلا#ء ِ



 يع ةمالاءىشنتا بك ل

 يلع 44 كارلا ل هل باو 0 لاو ه0 درون هلا نيل الو

 هصن اذهو هنا 2 نحن سب

 ند ٠ هالو دارا ا قبا ميدقلا ينال اد ل رولا ماظن ناك »

 ىلاوو ٍِء اددالا لاشك اقالح دييشو اهناكرا كش مايق 00 اام.تلودب ماقف

 نييللو برآلاو قيد او ودعلا هئايمأ معو ةافكلا لمعتساو ءالوالا

 .هتياكي لبقا هناهايا هقيفوتو ىلاعت هللا نذاب كلذ هل دهم يذلا ناكو دعبلاو

 و ءالعلل يرام ءاذلاو ءابقفلل معلا رود انو نيربلا ةلج ةاعارم لع

 و ل ت ةقئاو تابا ارا ط١ ىرح | مث ةارقفلاو دابعلل تاطابرلا

1 1 
 لا سدقملا تثللإ شو ماشلا لئاوا ند نكي رف هنكلام رااعقا عقم كاد

 ددقرم . ىلا اهراطقاو ناسارخو نيقارعلاو ركب رايد يقاو ىلدالا ماشلا رخا
 ديءعتهوأا هلاطو | ماع لءاح م ع ءاهز ةرايسم لوح ح 0 ءارو نم

 ا جرضميذلا هلا ماظن ة 4م 01 اواخ هلل ةيواز يف دهازو

 ىو هي.لس لك فدان فلا ةئانس تاسالا هذه يف هلاو مأ توبب

 جرخلا مل اذه ناول هل اواقو مسالا يلا ردص اورغوا ىتح ةاشولا رمزولا
 د ارسل دن باك سعاد 5 15107 ريت لامالا تود ن 6

 م ا هأ لاق كللملا ماظن هرب زودلع لد الذ 0 0 2 ا 5 كلذ اع

 نم ىلارانيد فلا ةئم تس ةنس نكالارمالا تويب نم جرخت كنا ينغلب

 ِط يدون ول خيش انا يفب اب لاقو كلما مالغ ىف 0 ينغي الو انعفت ال

 غلبت كاس كللط يدون وأ , ماللغ ا 000 0 دب نه يف

 نود كل.صاعمدللا ىلا لع 0 كتاذلب 00 ار وأ نان الث

 كفو كنعاو ايلا اود اذا ئاونلإ# كعت ن ذل كا كت'ءااو



 . عيولاطبالا ةعراقموايا اهلينتال اج ةديدعلا عفانملا نم زوفتو رابثعاو ةناكم
 لازنلا قوس يف سوفنلا

 لضافلا ميكحلا روتساب نا اههضعب كيلاو ةريثك كلذ لع انتلداو
 ةبطاق يرشبلا سنجلا ىلع ميمعلا لضفلاو لالجالاو ىنفلا نم هتما ىلوا
 .اذهو ضرالا م | مج نم مدا ! هب يرامي ال ام ىلكلأ ءا 0

 ل تنل كدرعشلا 0 املبستفو رخفلاب اهيلعداع سرك رصنو يظع هتلودل حت
 نا ايدام اهدافاو ٠ ىنخن ال م ةيونعم اخ 3
 00000 دم ىف هتذمالت مدختست و وا هءاود لوتسا تدحا مالا

 0 5 ة هلانب مرد لكو بلكلا ةيداع عفدل |هتايفشتسم
 كلا [تلكار ارو رض سا هميلءتل هل ةمدخ تار واروتسا»

 لاك 'ةئدا روض ةوودطل ةنولمو النرد هنا صبغ كارا ا
 اذه هتما ءانبالو هتلودل حاتا يذلا لجرلا اذبذ ٠ مركتلا نم رهظمب اسنرف
 اسنرف لجروه ميظعلا ناكلا

 انيلا دري ريغص وا ريبكل هنع ىنغ ال امم ماضملاو ماخلا نا ضيا دجنو
 وه انتويبو انسابل يف اهايا انمادختساو تاجوسنملا هذه انذخاف ارتاكتا نم

 كلذب اهنا يداملا ٠ يبدالاو يداملا نيحبرلاب اهيلع دوعي ارتلكتال ميظع حلف
 يف دلوت اهنا يبدالاو ٠ ءارشلاو عيبلاةقيرط صو ةلداع ةقيرطب انلام لعزوحت

 لع ليلد اهضرا رم هنعانل ىنغ ال ام انساتلا نا ذا احل امارتخا انسوفن

 ال اب اوتاي نا اوعاطتسا ىتح كرادملا وعم رامغم يف قبسلاب اهئانبال انرارقأ
 لضفت ارتلكلآ لماعم لعجي ناب ًايعسزاف نيذلا لواف هب يتان نا عيطتسن
 / ارتلكنأ لجر ىعدب نا هل قحي ماضملاو مالا عانطصا يف اهاوس



 000001 1 ااا ااا ااا ااا الل

 جل ورعلا فلو مقل ىراتو هك عر بكلاف هسفنا لوغانلا نيلحنملا

 لتاقم فلا نيعبرا ىلع يوتحي عمج نم ةريصبلاو مزعلا وذ ريتعيلف ٠ ةشو

 ريمدر نبا قوثوربتعيو رشع ةسمخ الا نيدودعملا ناعجشلا نمرضحي لو

 «دحاو لجر هلاطبا يف داز ال ةمددغلاو رفظلاب
 اههاوع ىردخلا نيالا جا هتف يذل اندغاولا لولا اذبف

 ا حاتاو فولالا درو لفاحلا ده يذلا اهد>اوو فويسأا لف يذلا

 لمحتو ةقشو ةنيدم لقاع» ىلع اهمالعا رشنتو اهيداعا رمت'و اهيناما لانت نا

 لجو ةوجوب 'ةمالا رمظف ةةشملاو ةلذلا نع الضف:ناسملاو راغلا اهماصخلا
 ىلا لاو كالا ةقلو لاو الا

 هئارظن نم أهينب نيب نم زاكي ناب ممالا تنع نم لجر اذه ل٠
 )0 مك لا منعلاب اطل نيمض ا|هتاريظن ىلع دحاوب ابقوفت نا اعل

 0 را هم اجلس تطل ترم هيل لازم »نإ
 فرع يف لداعلا عرتشملاو برحلا لاجر جاتحت اكملسلا لاجر .جاتمت يعش
 فكربرمم ةيفلخلا نا كلذ ىلءانلدي ديدنصلا دئاقلا نمريخوه لودلا

 21 كرار دل نام ربما هاون دع زعو ايومالا زير
 « ةلاذملا ابيلع هلا تكف ارض

 لسابلا عاجشلاىلا رقتفتاكلقاعلا ريكحلا ىلا رقتفت ةلودلاف كلذ ىلعو

 نرسدالا بيطحلا جاتحتو راوغملا دئاقلاب زتعت م عرابلا فرتحماب زتعتو

 نوعرتخم اهينب نم ماق نم نالا ةديعسلا ةمالاو < ذاوجلا ىلا جاتمتاك

 ريظنالام ةيملعلا وا ةيعانصلا وا ةيبطلا دئاوفلا نم مهحنارق تجتلا لضافا

 ىعماب ىشحتو را دتتقالاو ةماركلا ةوبهمص طتت كلالذب اهناذ اهوس ةما ىدل هل



 ةسام ةجاح يف اهنا تاز 0 نعت حا تايئانلا

 لاجرلا ىلا

 ةلاصا يف فؤلالا مثدحاو لضفي نيذلا دارفالا كئلوا لاجرلاب دور
 مفدو غافلا 3 يقزيك قليف نع مدرف ىتغيو ةمملاوعمو يأزلا
 داجلا تاعهطللا ءانتقا هئازاب دعي ال يذلا نست يتلا سبا

 دعب ججرملا وه لاجرلاب ىنغلاو ٠١ روك ذم اًديش ةيركلا ىاوجلا زاسكأو
 نع مما قلو لاق ام كولملا شورع ديان هبو كلاما تاي ةرع

 ىتالا نادربلاب هلاق ام تبثاو سلدنالاك ولم دحا ينايزلا ىسوي

 نبا ةيغاطلا عم ( سلدنالا كولم ريك ) دوه نب نيعتسملا قبلا امل»

 2 نيتفاكشلاك نا اركسعلا ناك سلدنالا دالب نم ةقشو ةنيدم لعريمدر
 املا اتد1لن < لاجرو ليشتو نئاتمارلا ساعة

 يفرضح نم معتسا هلاجر نم بورعلل هتسسراممو هلقعب قي نمل ةيغاطلا لاق
 نمو مبنم باغ نمو انثوفرعي اه مهفرعن نّيذلا ناعجيْلا نم 0

 لاق ٠ لاجرةغبس دع ىتح نال الفو نالف م يف لاو جد بملك معح

 مبنم باغ نمو ةعاجبتلاب نيفورعملا لاجرلا نم يركسع يف نم نالارظن

 ١ ١ تاك عافاك و ودير .ال ةناث م ودجوف مثودعف مع>ح نمو
 3 29 | ف 3و

 أرور

 ناعب وغلا نيب 35 داصلل ف بر 0 تجامم 2 نمكضايأي لوقي وهو

 2-5 ةياورك | 0 ا نر را الو دحأ لويملو

 | اوقرعف َهْرَحد اولذدو ةامح 2 0 م ريمدر نبارظنرصعلا 2 و نك امو

 |نفعضواننهو وسسك لدن كف اناكصا نديو اني اولاحو ا انرصو اين

 ّع كيلا ومدعم ر ءاشاف مع اسخ يف نو ةعاس الا برحلا متن مو



 "الاجور ةءال "شل كك 480

 فنراطوالا نع حوزخاو ةل>رال 00 لا لا دجوا دقو

 اعدص نومي سإ ن 31 30 أ وه مدل اه لأ دمحسأ ف 2 3

 6 2 فراد 000 رم نسب 0 وأ م هل تدع مههلع هللأ ب٠ضغف

 ةلعيسأا ف ذوب رغيف نماطوا وأ نع ءالل ا تايم هنم الل ثوري اٍل ل

 هجمت مالا نحب دوك هلبا ىري ناد ديدح نطوم ا فاير و 58

 ديراب ا هن يلع ]زا و ميد اناا ريغ كم ! ف فرح ميهاع طاسف

 ردع
 لالا للا ذيك م ريتكا ىف دقن نايل لود ناادجن انه نف

 اهمياقا نه ىلّقفا اهتراج ملقا نا انه ةدحاولا دجت لئدنعو مالا "م

 ا ةمالا ين ةيناشلا ةيمالا رخو ارداف 0 اهعزتتت نا اهياذ ٍِ 0 مديف

00 
 ةلودلا جرت نا تعمظف !مضرا مالا ا ا 0 سا

 ”ارح نمو كلذ ريغ ىلا اروح ىلا:ضرالا كان ا ءاهلت
 رورظلا ىلا 0 مفدنتو رددصلا ىف نحاشتلا ران رول .ثعاوب ١ هله

 لتبدو ََن اوحرالا لاح نك ينك ناعطلا و لاتقلا رو 3

 نارهتلا رازههحورمد 8 00 نك اهبدق« نارا يبارغ راطقالا ضد

 لاعلان يصح ماقبل ديلا براغ وعالا ض هم نسا ىلإ درك لعد

 رداغ اذ 00 الف اميفن ززعت نا ةم نأ ناك كلذلو نال

 نثدطاربتون امزلا ريغ نمأتو راعم ديالا دتت الو

 تال ١١ تعدتاف دادشلا يداوعلا مقدل دادعالا دعت مالا تذخاو

 رش هاقثالو تازالا فيس اهلا ءملال ةمبلا لالا تنباو حافكل



 00 لا

 0 هل »

 فتاك او ماثولاو داحتالا مجان ةداعسلا نا هتأشن نشد ناب دا بع

 ىتح ءاعمج ل |<و ءاعمج ريسي ةد>اوةريشع هعمج يرشلاس :+١ناكفءاضتلاو

 0200 نمت 0 ناوي م ضرا ف ةعقب اولد اذا

 كلا داواعتع و« ءاملسلاب ا ا اوددلو هدا كم را ارا

 الريل
 ىل: .قاخي تح نارا لل دع نإ مزاح ىلاعت 0 كاك

 مواعم مايقلا مهلعرذعت رثئدنعورشبلا ةنسلا لبارف ةطبسإلا فارطا عينج

 نرجو 0 اف تاينر نك ىلا ةرشع 1ك نفط نات

 قرشلا نع لاو عمو و ةندألا ت تاس شاتمت اما ردشنلل لا

 ةيظع اما مايالا يللا اوت ىلت هر 1 توصا يذلا

 صعب !اويذ اوما كير داعرىلا نسي تا 00 ناكل 6

 ثعاوبعمج يف ةلكحلا نمماعل فنا ال دريغ ىلا ضرالا ةثارح يف بغار

 يما ع ج حف كني ال ام كسلا نذر

 اد عبق 2 نه لكل مال الا طابسا م يتلا عا امصالا ان نا م

 1 0 اذانهدوحا 0 لا احس | يلواناكف ةبزتدوحا

 ه0 يغف سارغلا ملصا اتنفماو ةلوص ذفناو 6

 م كإذزيغ ل اافوصو 0 يهف يثاو ا اة 5 اهضعبو ةيلدلاغ

 1 هةع# ف ةحاشمال



 2 - نحف نازك غاس ءاخالا ىلع ةمبق |:ىظع نا انفرع ذاو

 نرا انئايتغا نم نيتلاط ناشلا اذه ينرصانتلاو ناديملا اذه ينرفاضتلا

 سرادملا ءاشناك هركذ نيملاعلا يف دلختو هريشن بيطي ام مهتاربم نم انوري
 لماوع اري الا ةزدملا رامضم فيرا اعلا ٠ ةعانصلاو ةعارزلا

 ! لك ىف لب روش لك وف اكالجتو اندئارج ةميدت ام ةربخلا

 .رادملا | 4 را اللاب عر ان نع 3 ةرانضملا يف ةيقارل ١ كلاملا

 6 ءاينأا نع عوبسأ

 تانقشل ١

 فعي نم مهو تافاشتكاو تاءارتخالل ةلئاطلا زئاوجلا يس نع مطب

 ةييختلا «ىدايملاو ةيريخلا دصاقملا ضعب ىلع مجلا غلبلا
 ءان قافخا ىف ع ااماد اتم أضعب ىرن , نحو لع ا أتنافر -2

 0 ع ا اوويتدايمنونجعوأبا اوصام :ك ناو عا 8 نوئطخب مدادن

 ١+ اولز> ال اوقصناو ,أ امىلت راتلا نم تايم

 راذكلا قاوطا هلجال
 هاجلاو ةعسلا انيبحاو ةيظ متما نوكت نا يف نوبخري نم انك اذاف

 ا - /

 دا نسحملا حا لع دحاو لصد ضد ا ةدحاو ادي نس اكتاك

 انريغص ط انو رورألا راح يف ى هانا انريك م ركحنو هتائيسل ءيسملا 5-7

 هنال 0 ردثدعب زوفنف 720

3 
 - ا 32

1 .- 9 9 : 3 3 0 
 فتاوأزا ىلع ناه موقلا فكأ هتاوادت ليعتلا ءسعلا اذا



 ءاروا 1 هنقبل لدللا رق هنمه يولي الوراهنلار - هنبخ ال ايل ارح لع

 ةفشم . لك ههئازاب لقيؤ ريسع لك هدنع نويام ةدئاقلا نم كلذ

 نيدبتجلا قوقح سلتسن الف هردق درف لك رذقن ناوه ليما نافرغ

 مدقيجاتحلاب يردزنالو نينسحلا ليمج طمغن الو نيلماعلا باعتا لفغن الو
 لا نا دع اناق ربعك نط : يللا همدقي ام ءاز ١ يفصل

 1ع ضرعاو نيسلف الا ةنازخلا يف قلت ل يو ةلمرالا ىلع ىثا عومد
 اوقلامهتلضف نم مهنال كلذو "ريك نوقلي اوناك نيذلا ءاينغالا ىلع ءانثلا
 اهدنع ام لك تقلا اهزاوعا مف يف اما

 لجا ىلع هب اننيعا مستفنت ام لوا ناك هانربدت اذا اذه ليما نافرعو

 2 لابتمالاو ةكايللا ةلوذلا ةعاط يو هحنتن نانا بنضتتل' قادرا:
 أهذوفن دان اتلوص زيزعتو اهرانم ءالعا ناش

 نولذيهلذب ونوزعيهزعبفه3:نمدلاولا ةلزنم اهأياعر نم ةلودلا ةلزنم ناذ

 م موقلال مهيلعل ومحو مثر'دقا يف ةظح هردق ضافخناو مّتحار هتحار ينو

 نارمعلاة لح يف ةّماَق هعم

 اتوطس 6 امتلك تاع و اتلوص تززعت اذا ةك احلال ودلا ناذ

 يف برضو ةيعنل 1 2 اهعامصا اغ ىلع تقرشاو ةورثلا دراوم اهيلع تقفدت

 اهيا تاطاس مساوم كلذ لكودت هقدارس نمالا ىتطو هبابق دغرلا اهلالظ
 دغرلاورابملاو يقلل ةريدم سمعشلاو حئئارلاو يداغلا اهنم يتنسي ةريزغ دراوماف
 هدارباب لقري ماقملا 7 الار ينادي لالظلا سف

 فاادخت امناو يواستلا ىلع ميمجلا نيب قازترالا بابسا جورتف ريقفلاو ينغلا

 حاجا تاببسمو لوقا || يف نووفلتخي امردقب حابرالا يف مومن



 لاعيا محبب فرعي ام الذو لام الا

 ىلا مت مازع ءأا ضابنتسا ى هه ةدحاو ةطخ دئار 0 قركت ةنلالا

 لاوطلا تالاقملا ايثلو هذيلا لااطملا قى ة ثاحالا د اطاو ةقيرشأ *أأ كصا املا

 : د
 معلا حاصلا دزه ىلا ما ماهس ديدسلو ةديذسلا | ءارالاب ة هيعوم

 ةاصخلا دبرألل عقل شلات ةصاخلا ١ لمارعالل ثا ابك نر

 م6 نوذولي نم ةذفانلا ةيلاكلا ١ ىود ءاربكلا صح نم محش ةفلالا

 ىلا دالخالا ةال قيرط موق ىلع اوريسي نا مهراشا ىلا نوعاصنيو

 تامر لاو كباووذلا بانتجاو تاردكلاو تاجتزملا نعداعتبالاو ةنكسلا

 كلذ لكب مجريس وهو ارك اجذوُع مهماما نيعضاو
 طقاستملا ىدنلاك بولقلا لع طقست ينو ءاخا دلو تلا ةفلالا يش هذه

 فرعلا كلذو يكذلا اهفرعرشتنيف ةرطاعلا ريهازالاو ةرهازلا ناصغالا ىلع

 7 ليغ نافرع هوعدت أم 26

 و , اعما ذ 08 دير ان را انزاغص مرتحين اب 0 ليجلانافرعو

 لو ل مهئارول اانا از> نوهوقي نب ,ذلاسلوءاخسلاوةلابنلات اب راو لضفلاو

 مهئاف يريخ عورشم كة لصنع مهيدبا نوضبقي و رب لمع يف درفلا ثردلا»
 9 2 ٍٍ ١

 خاريس هرب عوشي يكحلا لاة دقو لؤبلا ةئيطخ ةامح ىف نوغرك“ موق

 4 5 26 مركن نا بجاوب ل 7

 دن نأ وه ليلا نافرع

 امادقا مهئازع دبش ةوقربخلا ناها مهب دادزتف مترح هرآ ءىرطنو مهريغ

 7 مهلع ينألو م ماعاو ن :ثسحلا نار

 ضرالا دجو اذا عرازلا نال مئاتنلا ةليلجلا يقاوغلا ةيركلا بلاطملا يف
 0 اهخالطصا ف | داج اهحالصا 5 ةداماع هلبلب هرامن لصو ةمصخ



 نمكداورير لا نم معن ١ يسنلاو ماكلا قيطم رونو ماوقلا س راع

 ا ل تنال انس الم

 دشنلا ودام ماملالصقري برطلا تال او دوقح هتمضص ىلع هبابح مظننيو
 نابثناو خوش اب ةضورلا كلتش عاق داكالاب ا

 داويف ةيقةملا ةفلالاو داو 22

 تح "نونا كيعالموويللا 0 عاّجالا ةيقيقحل ةفلالا ملأ

 اي ةرآث و ةعنطصم روماب نوكيا هبرع 0 نوبعاللا زرب»

 ضرعم كانه ال ال م.ييذاكأب طخ بواقلا نومرسضي اروطو مهياعلاب ىلكتلا

 رشنو ةيركلا قالخالل نفد رمزاا كللت ىلا مامشناو ءايرلا رهاظمو ءايزالا

 طاطخناو بادالا طومقسو ةيرتلا داسف كلذ ءارو نمو ةعيمزلا ءىدابلل

 ةءاق اهل موق ال نا ةيقيقملا ةفلالا ىلع يضقي ام كلذو نأشلا

 ةطفرلا لال كارفالا لف ىف كاكا او دوم ءارن اتش الا للا
 ةنسلا قطنتو ونايبلا عولض فزعتو و ناحلالا دشنتو ناسنجلا طلنخ ائيح

 00 0 روفتو روصخلاب يديالاو يديالاب روصخلا لصتنو ناديعلا

 سيل الا ال. نوفق“ تناك اذا الو تاتا لاو ل
 ةنلا ادي وول د نع جورخ امئاو ةفلا
 هيلاوت دمحي ال ام هيأي اهف

 نسطقشبا لق يح ربلا ناطزولا غو بادآألا كيس يف ةفلالا امناو

 كيف مجطق سوس وها لدفرو لوقعلا لع 3 ا عيدب نم ريدي

 سوفنأ اكلت سهتو رطاولا قيفتستو رئاصبلا ءىضتستف بوطقلا هب ريدكست

 4 يف لاوهالا لبست دتو لابجلا رحدت ةميزعب قال ايف يف مادقالل



 ةطنملا ١ ةييتنل ك٠ هللا نر ينس 0 لمعلاو لوقلاب ا

 كرا 55 ةقم1 !ةئالبل 0 ا نم الا دنع نو 1

 قئاش ىنعمو قئار

 لا 11 داو ةديفلو ةيح ىلا يراد فارسا نركت كنتاكي

 حاملا ن 5كالذ لكم مت اذاف دحاو بلطم ىلا مادقالا يعسو ةدحاو ةياغ 1

 ات كي رف اهدارفا نم درف لكل ءازختب حاملا كااذو: ةمالا دجاو

 الع

 5ه "ارو فرطتو لا ا داو 5 را م > ىزلا فتاكتلا اذهو

 ه0 ل اج اب ا دلع نيس قالك ل

 هك لذ محا اورالاو لاومالا هلجال لذببو ةنيفسلا ةمالس ىلع

 هتسرخ يبا ةكملا هذه ف ةكح مجان كش البوه هالوم ةعاط يف هتايح

 هع 1 افوطق اهذه راف امن ىدح ةيانعلا هأم هنهسو ةيدملا ةقيدح ف

 ين ا كريب ةفطاعلا قدصو ريغصلاو ريبكلا نيب ةفلالاب مئاق ءاخالاو
 ةداطب ةددلا صالخاو روكشم عورشم لك ةرصانم ىلع ةميزعلا دقغو ريقفلاو

 رزالو ”انصلاور ,>اتملا احنو ىف :رامإلا م ماظنلا بلاسلف روماإلا ءاملو ١

 ىنغا نررتقا اذ ىعلا قلإذ ءا ل عافتنالا عئارذو قازترالا دراوم

 1 1 اولاعالا يطق يي ج١ ةمالاةماذع تحت ةفلالا كلت

 مل لإ نبط كا لابي اب د لا ماكو لاخلا ةدامع '
 لايجالا

 ميدالا يفاص مويلاو ادا يف مائتلالا ب اباعلا ىرت اي ةفلالا ياش

 نادر الا يناوجراف ةرعل احئافدرولاو نافجالا رتاف سجرنلاو ميسو ررظمب وج و



 فرشا :هساتسو . كحدلا نضر "كيووت هيرع ننس ا

 ثححلا اذهو 5 دارفاب صتخم ةدئافلا كابن لوك يف ساملالا 8 م

 لا ىلا هحئاتن ن

 انعام كالا الايو نيكل مسجلاك اهدارفا ة- مالا مظعت

 ا 0 هرذص موبار ثلضو

 اهدعارق تناك 11: لا ةيعنم دعت الل لماعلاك مم الا" ب: ةيومابلا ههكارج
 روربءازهينيكمنيكر اهناذبو ماخضلا روذصلا اهئاعدو بالصلا لدانجلا مص

 ناوك ىلع بري خذلب معاش اهسأرو نامزلا
 تنصب رفا ١ فقوت ام اهدا راي | يطع كك

 مالكلا ناكمتا مدل انك ىلع نوصحلا ةعانمو ءاضعالا ةمالس ىلع ةذبلا ةوق

 تاءاجلا تك ارفالا يف الوا هب عرشي نا بج كلذ يف

 اما *ئدارملا اذهو مهئدابم لع فقوتم دارفالا ءاقثرا نا فالخ الو

 ةضاخ وا ةماع 0

 ةديلا اياجسلا نم هسفن ناسفا لك هب امي ام يم ةصاخلا :ىدابملا

 يف 2511 لبس جاهتناورومالا تالبقنسم يف رظنلاو ةئمالا قالخالاو

 لاعالا
 اذه لكو ةيعباتاا قدصو ىليإلا ناؤرعو ءاخالا يف ةماعلا :ىدابملاو

 ظ يا اودع افي قا : كعب

 نوض* ماك ىل ىدنلا تارطقك م ا قفتإ نوكي ال فتاكتلاو

 مالحال مالكلا ناد ةرهازلا, لماررلا" كايدع نع ما تادفتوز ة رخاقا

 امئاو ٠ نادسولا هابتنا عم هعفانم لوزتلنافجالابف يطا 3 اهدئاوف "ملت



 عاش رمد

 لق ةيضراتلاو ةيدالا تالقثلاو ةماعلا ليراعلا رش نكد

 تعد تر.ظ ذمو هتدئاف ة 1 هعفن ةرازغ لع اهودعم 1 دئارجلا ةأشن

 ْثب 0 لاف لكم لعلاو قوذلا باحضاو دالبلا باتك
 ريراقتااو تالاقملا 0 امش ب رارعلا

 ايلعالا نم ناك ها دنا ربا ىلع مالكلا يف هب تما ام لصحتإو
 يا ال اطال 5 : اشنالاوةغللا ثيح دب

 م” فراعملا يف ةطسإاوةراضحلا يف لغونلا لع ةلدالار 0 اوثداوحلا

 مالسلاو نامي اذه داب 0 ةدالق نسحا اهنا

 -هجونوهيلس

 مالا م 2 نكح مالا يطع كل

 « هللاربخ رهاض يدنفا نيمال »

 « رانا نع ا «

 نم ىهزاو 1 اديب د.ح ىف : يف ! دوقع مظشنملار دل ن

 للولاد هال كرا نسح هنع ءارهزإ 0 :ااردب 0 رمعلا

 :ةانكولا ل ا هنعو ٠ لقاع ةقرب وىوللا ةينح ىلا نك

 ةطيسبلا تاهزتنمال لوقعلا جبت هلو ٠ نان ءابظو ةرحو نال ضم ال

 لأ انمابفا قلخاف 0 عبسلا اندلا اخ نم ال ملاعلا راخن هنمو عبدالا

 مالقا ةنرل يفصتو ظاكع م 0 0 هب ا اظعكت

 رمل "2 نادرأ ا 107 كد ءارعشأ برق



 ف ستتع نس لب م بلا

 ىفنيالو ءارذبلا لت اقل 0 كسارأا دو رجلتا ترا
 أم ملاطملا كي يس رثؤوتف مايالا رم ىلع اهرودصرّركتي دئارخلا كة رأ

 هرثؤت اهفرظنلا بوجو اذه ىلع بترتيف تاعل طملا نم اهاوس هرثؤي ال
 اندئارس ايناعصا دنع مسالا ةطقلا وقفل ليج شان نورك
 قالخالا | بيذبتو بادالا انسب 1 هلل م نا

 ( تولع ع ةنجرتملاو انراثاإل ةزتبلا, يف دئارجلا نا مراحل ىو انك
 ازا يعف انتافص لك ىلا ةريثملاو 0 ىلع ةلادلاو انقالخاب ةئيدملاو

 ام نال رابثعالا نم ىلعالا ماقملاب ةريدج تناك اذهلو انلاوحا ميم خيرات

 هنم نوفّرعتي انباقعا دنع ريك نأش هل نوكيس انثيعا يف مويلا هلردق ال
 ةقالا يمان ةيىلملا تالحلل كلذ اهازساوالتوؤرش نرد اس

 مايالا لبقتسم يف

 لوصقلا نم نعمت ام ثدح نم اهيلا ت ا ١ تالجلا هذه نا مت

 لها نمريغكل ىتأتي ال امم مولعلا نم ملع لك يف ةققدملا ريراقتلاو ةبذهملا

 م ءاسعامم لب هيلا اواصوتي نا معلا يوذل ىنستيالو هفاشتكا ةعانصلا
 ا لضفت ناب .ةقيلخ د1 هلي كسللا مرثكال رطخم

 تافلؤملا ظ

 نكلو بابك( نفلوي ال داوي ةلئنم صو نئاصلا اسست ل ا
 كف 26 ةدحاو هع د حاضيا ن نا انث اء داقنعا يف مقيأو باطخ اه

 فانك فيلات نم فرشاو قل نف نم ةدح نحت و 3 5-1
 هه

3 
24 

 هعومجم نع اجل ضعب قوف هضعب دضنو اهيف فلأأ ام عمج' ول يتلا مولعلا



 نا مهيلع بجواو هاشنالا رماب ةيانعلا ىلا سانلا تيبن امم اهتعجسض نم .ةغالبلا
 هنتوا 214 ىلا رظنلا داعانمو ٠ هردقهرودةو هتلذح هلاؤذخأت

 دئاوفلا ن مترج امىارودئارجلا تدجا امفرع اذه انموييناهئلاحياباباقو

 يف دالبلا ٠ زكت طريسقا ةهع لالخ يف تاروشنملا هذه تلف ام نا

 5 01 تاو نيل قرنتا قاب ل: ا ةيالاو ييئازول انما ةقيطسالكاوا
 انايكياو مما ةمدخو نيسرادلا دادع هلق نع الا كلذ ؛كي مو مويلا ىلا

 تالطلا داوسرثكو سرادملا تددعت دقو مويلا اهلاح نم هارث امم كلت

 بلاط معا تبي لك ين نوكحي نا كشوا ىتح مالقالا قوس تجارو

 7 1 يف راخا وسلا ترابا كا نوفوشتي ميتم دل 'ارجللو قشاعةغالبللو

 قاهر 5 ةغالبلا جَرأ م ديعلا لاله ة 0 اهروبظ نوقريو

 اوريو اهرابختلااتختت او اهعابن أ عالطتساب.ق رشلاعال ار
 ! ار وياما يبالغ كل يع وطي وا ففتارخ د 0 . سوفنلا يف

 ةزذ الا 3 تلو ةنس ةدايز يف اندالب يف دئارجل 0

 1 افي مح نودع نقلا هلال اكن نم هدير الفل

 امل رومألا عفا نم دئارألا ةعلاطم نارابنخالا مهوذل تنثاو مايالا

 اللضف بيرعتلا بيلاساو ءاشنالاتانم مهفّرعتوتاباتكلا جب جيصف لع مهفقت

 هنم نولح الو ةدئاف هنم 0 5 اف مهتاقوا زع ءا ةعاضا نع مهنوصت اع

 سوسوي اع 0 ةهازز 1! لع ةبجوملا ىعاودلا نم اذهو ٠ لئاطب

 مل تاداع ىج د يف 17 نما ننال لظقارت نا 0 ع و 1

 مافن فيلو نحألا ةيماح نوكتش ف ةئاشا تاقرلا ل

 لخدتو "يذلاو يلا اطوانتيف نب أ لك ىلا بهذتو نيع لك ّى رطوتا

0 
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 « ينوترشلا يرولعا يدنفا ديعس خبشال »
 8٠ ةنس سيلا نع القت :

 يف دئار+لاك ءيش ةرباتكلا لئاسولا ين الو ةزاسللا عئارذلا يف سبل
 هنا م لافغإلا نجيب نم 0 ٌقالطاو ةرابعلا حالصاو ةغللا :ايح ا

 ةديرجلا ناو الا ٠ نوعتسملا لاهتساو قوذلا داسفا لع اهنمردقأ 0

 سانلا ٍظع» ىقاتيو 0 فارلطا .ىلا 0 اصتن يذلا ةغللا سيطخ

 قيقدلا ثحبلاو عساولا م | مهفشأك نم اهياب را ناك ناذ مي استلاب ”همالك

 مالكا هوجو يناملا يف, فربعتلا ىلع دك قا مهتاأو غلا رارسأاب

 الود ةباتكلاو بدآلل اوأشنا اعيطم بج ظفللا ىروعدي نم اوناكو
 انعضرالا نس عسل اعل شن بابك لالا
 ب اك ازيعو وئاشبلا :ه مهيأع واكو دئاوفلا نم سانلا نيب ثبت

 نسحلا ركذلاو

 اهئاطعا نع نيرصاق نا نع نيماو ايبانك ناكل دإ كل

 بدالا ىلع كينج لاوعولا م ةأومو مالكلا بيذهتو نايبلا نييح نم ابوح

 احم لعاهتغل ةنهو انجرابع شوف متو و عراك ا

 رهدلا نم ليوط ري ال ثيحب الودس ةحاصفلا هجو ىلعو افوج ةغالبلا

 منك .صتو هتغالب مئاعد طقستوهنساح ناكرا لَ ١| ليازت

 دهع 0

 هيونتلاب 08

 .شسيسل

 ةباتكلا ا ارشأ مدر اتوافت م هلل داو اندئارج 0 ١ لع

 رنه اقاو اتدقر نم كا تظقبا لق ةراعلا كتارا ََق انيفالتخلو

 يناجم



 تفلاذو فحص اريسءاس اذا مدقللا نوجرت فيك هللا ك' ره موق أيف
 ١ افيو من ع ىناوصلا ناك اذاو ٠تدجو هلجا نم يذلا بجاولا

 سي ينايصلا نا انعم.مدقت ٠٠٠ نويلقتت سلقنم ياف ًاباوبا ريغلا نود

 00 و محملاو و مالا نم يناسنالا عمجملا ةريس يف ارد لقاب

 ةئيهلا يف لعفت فحصلا نا 6 نهاكلاو بالا ٠ نع روبمهلل ةدافا لقيال

 يداونلاو ةيملعلا تاعجملا ةيقرت قالخالا يثرتو ةعيبطلا ف سمشلا لعف

 بابساباهتايضتقمواهتابجاوانسو ١ يرذعلار حلاو تيس اهرشاعمو ب

 انرك د ام ىلع مهفحصو ةفاعصلل لها ريغو نيئارم نويفاحبصلا ناكأذا نكلو

 لعماو ةلهاجلا مالاب نارمعلا جوا غابت أبت فيكو ٠ ةمالا قتثرت اذا فيكف“

 يباقلا لهاجلا بالاو ىلكتملا لثملاو ةجملا ريصقلا بيطخلاو قمحالا

 يداونأ!نمديفتسينم ؟رونلاةل كش سمشلاب رسي نم 7 عروريغلا نهاكلاو
 ! م1 ةماعلا -ةاكفمادت اريل نوكت لاين: ىطني نسب قا: ةييحلا اعقل

 نّسلاَو قافنلاو تذكلا (طاج ناسل نوكي

 لقعلااو د ميريرحو فحصلا بابرا اي لوقعل اوفجلا ةداقو محال !ةادهأف |

 ءادنأ اوغصاو ريمضلا توصل اولذتماو ءاوهالاو فطاوعلا ىل اع طا.دي

 قدصلا يندناف :٠ نورشنت ام يف متعطتسا ام قدصلا اورو ٠ بجاولا

 هللا اوقلاو ةثبلا قحو ةمدخلا فرش ىلع اوظفاح» كك ةاحنضهو ةمالا حياج

 ا: وولع و تقام ىف
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 ك نشل
 قب الم ةريطخلارابخال اوةحبلا تالاقملا شنب دعي نم ني فاوصلا ن لقا اذ

 ةيدالا دا ولا مولعلا رثكأو يراتلاو ايفارغجلا نب يساع تر

 ةفاىصلل هم 0

 ابن فنأأت يتلا ةروجخملا تاكلا قلنيو ةغللا يف رعقلي نم كنار

 سوماقلا لمخ اهملاس 0 والا با 0 و عامسالا

 تايداملاو تايدالا ل ةللَق هتدعو ةويىصل ا ءيشني م ا

 ال مث ةغرافلا دوعولا دعيو ربكلا هاظم .مهاظتيف عالطالاو فراعماو
 سالفالا ةلئاط ت تحت عقيو الاد دادعا مضايتا

 1 0 ال رص ا مم مهنمتيأرو
 لا 7 ؟يدابم هالب مشن مو رك أمهم ش ةدعت يدايملا نم بناج ىلع#

 ةرضاحلا لاوحالل ةاعارم نالا هركذ يننكمي الام تيأرو
 ماعلا اصلا لعمهتريغو نييفاعكلا باعتا مالع نع هتيار 00 الو

 فورظهنم مك هاهم نوعيطتسي أم لك لمعو ةيمومملا ةمدخلا يف مهنافتو

 ىشخي نئاش رضم سما ناحل عم تائدسلا دوجو نكلو ٠ ناككاو نامزلا
 0 يفور ضاحلا يف اريثك هنم

 مهن جرحالو ثدف- نمصلا ىلع موقلا ضعب محازت نم هتيار ام اما.
 ءايدالاو ةدسافلا تارظانملاب نورسي يلا بك ام نك نيسلا

 ىلع نوبصني ءايلعلاو ةيعاتجالا ثحابملاو ةيبدالا تانفنلا ا
 تااقسلا نوكوتي و تانسكلا نوانطلب ءاللكعلاو ةعبملل هيلاعلا هيلعلا تلا

 نييرصعلاوديدجلا نوركتي نيظفاحماو ءايرلا نم نوفن اية زل ةعدانملا ردو

 ديزملاوولغلا نوهركي نيققحماو ديلقللا نم نوبرهب



 هدي دمي ال نمزلا كيلع راجو مدقلا كب تلز ناو فتلك دوفتو كورت

 كيلع !دغوكعمموبلا ءاوهالا عم با ةئم كترفح قمتيف ديزي لب كتدعاسمل
 كسينيف هنم'ءارإ وه :رأ. هوزعيو هيوذ لع لفلان كاسر

 اهدماحم ىلحم هوعديو ةدلب وا ةلئاع تي هججوا بادالاو ريخلاو قمحلا

 ةياعسأاو شغلاب هينطاوموهئابر قاروبظ لع هتهاجوذختا امرا وهو اهاضف ةارمو

 لايتحالاو دادبتسالاو
 بحاص لماجي و عيفر عشب ةياك عيضولا لماخلا نا عفري نم ا

 ركذي ٠ توقملا حده يقاعلا ىلع يننبف ( اذك) ةلكدوفن يف ةبغر بصنلا

 موق نم ًايفشتو سفناا يف ضارغال ةئيسربكا نع ىضاغتيو ةن ح لقا
 يضع م

 انا كان دعما ةيدالا هاو ةيركملا ناب كاي نم تمر

 را انا لمعلا اذا تيفو لاق اه تكتف نق نكت تو رام ب

 ماوعأب لوقيو كش

 تاملا دعبالوةايحلا يفال فصولا نم معقح سانلا يفوي ال نم ا

 مذلا وا ةمهملا ثداوحلا ركذ دنع ءارطالا نسحي الو
 لثكو ٠ مثال لقا ةمول قحلا يف يننخف ةنابجلا هنساكلا نا لا

 الودهطضيال يذلا يناحصلا  ةدمتملا تايالولا يف برع بتاكل اق اذه

 اقيا> نوكي ال ةئيحصلا ئدابلل هتمدخ يفريعي الو تشي الو هلاوما بلست
 همادقاو هتعاجش لع ةلدا يدنجلا يف تاحارجلا راثا نا اكو ٠ راختفالاب
 هتأرج ىلع ةلدا يناعصال تاناهالاو رئاسخلاو تاباذعلا كاذك هصالخاو

 ١ هتنطوو هقدصو



 .- ايي لل عع د حد نان كعلم ع هت عز يح ماس كح دل عل 205-222 طال هاو ء مزج لان كم زج ع ءاحاعاج جاع ٠ اج ه1 62 عزم ايم اك ا جا ديسا 2 22 ب 66 ا

 باذكلا يهد كارتش نا ار ب تروا ءاينغالا ىلع

 قمسالاو, ارح يعارملاو الاع لهاشلاو افشيفدلاو ايقلس ملاكا ًاقداص

 .٠ هيبنوت توصهلانيال يف ةنيكاع ج ربيعي لع لدعف م نم مهتم كاان

 : ءاوهالا ال أمسح رابخالا فوري و ءابنالاب يدل

 0 وايوقلا ةيش> ةليضفلا كير روشاو ةوةققحلا ١ ءاأ لوعش َّ ندهشكي 0

 دا

 ملا

 ميظع وا هيحو وأ برق وأ قيدصإ

 يضري الوهسفن ىلا ءيسي و موف نم اننا كمر"
 ىلوا مهنع دعبلا ةعامجرابتعال يالَجتسا ريمضلا يحضيو ادبملا سودي دح ا

 ان ل ها دلا دخت ينئاطلا بصحتلا ىلع ضحب نم كساد

 هئارا ءيبسو هلاوق !نياف طارد

 ط را ةىبصعلا بسنيو قحلا يعدي 00 تي

 دل ك0 نهد ُح 5 اكل وأ م

 هيف هع

 تاك الا 0 ف ةيصوصقتلا تالاثاعل| روم ا لخادت 0 ناار

 تازاز تاييرسلا 0 كفشف ءارك اركفاو د 5 1 هرطسا ينوي 0 ليسلاك مئانش

 ريغ ع ا نال نم اماقثنا 1 نكد وليف روينا ةدافال ١ رودصلا

 ] ه.هذيم

 ةيزم الب ديبع ىلع ١ ديز لفعي و ينطولا ىلع ينجالا رثّوينم كنار

 عساوو كما م يلاع يف تناو ةديملا تافصلا لكب كفصي نم تيار



 نويفاحصلاو وصلا (4غ)

 * ينعي يالا لاو :ةينكو بادالا د> ةغلاب ةيرغأا فحصل مومج نأ

 ت5 قدك ب دال فطتقملا يف هل ءارفصلا ةفاسرعلا ةلاو 5 000

 ١ ةاحلا ةلقدةءاندلا نا ذتالا 201 أ ٠ نم امضغب ةلاد هيلا تيغلا أم 0

 م طش 0 ءأب نع ةرابع تر انع ص انفوص نا ينروأ باد لاق

 قدصلا ىلع نبا ميحصا داقننالا اولنق دقو لدع دالب ايف نالاكي مذلاو

 ريحشفلا ةيرحو
 الناب الا هير نما تلال اجب ةفاحضلا نا نابلانع ينغ ا

 0 ٠ ةفيرشلا ةيفاحصلا ططخلا اهرييغت دنع 000

 ةئدابم 00 يفاحصلا دا دابتحا أوس لاذ" نم نم امل نو ا همر

 قل ةقبثا لوزن اتطخ يف ريبغت قدا ىرأ مث مر شاتلو 00 هتارابع ة هقرو هننقتو

 ابتعا لقي : أهنم سانأا

 «٠ فحصلاةوج نميراكما اخ ناك ام.بركلا ءىراقلا يا 1 ا

 رداد الا رتب ال قادملا نا هقنعا قنتكااو ءايبع ةقث ايفا ىل ناك
 هاطخ محءاصاو لاح نايل دصق راغب وأ دصعب ل ءاطخا ولو 5 ديري أف اي

 اال دب كلو " ةققطلاب ع سسحلا دا عشر

 رصبل اىوق نماناج عيبضتو ( اهعيضاوم فالتخا لع ) (معلاطم يف تاونس

 00 سردو نو فاحصلا روغ ريسو ' نطبل نا باقلو ص نإ

 < نب ارا رسب ارادقب ايلا تل :أر اللا

 0 1 ما ا ةاير ًايعالت ناو
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 5 اراضتلا اة اللدس ةنمملا دخن نم نييفاحصلا ند كس ار

 جيتي د ءاربكلا لعلماحتب ٠ ةيمومعلا ةياغلا نعرظنلا ضغيو بهذلا ةلكوبف



 (قلرعلا 0 ل نورتس و طلخا | هذه ىلع نورباثي مهنظت

 ىلعةعوبطملا مهئاراو اهباحصا لاوقا 0 ام ينركفلا نعماو فحصل ةماع

 ات اوي اودلق مارت لف قوز ىلع ةدماجلا اهيررحم ءامد تارطقو ساطرقلا

 اوكرتوالا اهتاياغ نم [ما اوعبتي مل ١ ٠ ٠ الك #٠ مايقلا قج ةفاحصلا
 ا اولذ 0 اومهتل لو و

 ءارولا لاذع ١اوداعو لا مامالا ىل | امدق مفانلا اهليبس

 تس اوغرتو ةيبهذلا ةفاحصلا شورع نع 7 نييفاعص نم <

 ريغلا حبرلاو ةر الل ةعلس اهرايجنو ةنمابلا مهتنبم اولذتباف ةرذقلا اطوحو

 1 هءللاصم اور راش ا اوسادو لالح

 مباذ.. ىلع تاردالا ارضموانيعملا اوغلو اويكو فال

 دربك نومبو ضارعالا اولّشيو رورشلا نوريثي ثارت الا ١ تايدلملا

 اقيلقو امفقت فحصلا ةدمعا نونحتلو نونهادي و نوغواريو نومجهتيو
 الا رتل . عار الا اًنراق امجلكو اينو اسد

 . ةقتسملا ةفاحصلا قرط ىلع نوريسي ال ضرالا لكيف نوبفاحصلا
 0 مهلا أح ن 00 بوغلا ءالقع اه

 كلذ نبغ ىلا لهجلاو طي ٌشقلاو ةقرشلا نمانلا ىلا ىلا مهتبساو ةرضملا

 ايناس نؤعردو كانساكو روش وت 0 اخ د
 مهينلاخم ىلع هارب كا رفا 0 رو

 ةارسا صلو وو يف ةدررعلا انفع ترظانم اه ٠ ءادبملاو ةسايسلا يف
0 

 يل فصلا ددع نوئظت 5 حدفو مد ايلك ناتكرالا+ ليزاربلاو
- 

 ضعبلا لاخت ٠9 ٠ رظانملاو ناطلاو سمتلاكة ققحلا ةفاحصلا تافص عبتت



 نييفاحصلا رابلعاو فحصلا ةيمها اديج كردا ممريغو سيملدو

 + نشلا ص لماو.لا عفنا نمو ءاقترالا راثا لمجا نم فحصلا

 نان كتانند كبل مهلع 10 م سانأا دنع امل

 ريغتقثراوت نوت ش ءافيه ةداغ٠ ١ اهدئار ماعلاريخلاو اه 0 ماةمومعلا

 ةيدوالا تزاتجاو بعاصملا تساد لب تابقعلا نم اهليبس يف ماق امب ةلفاح

 سعاتملاو باصوالا تام ورطاذعا تضرعتوةقاشللابجلا قوس 5 :رعوأا

 اللا ةحم ةطلست 0 0 :اب ىتح لضاتتو موأقل تتر أما

 |عاو مجراكقاو موقلا لوقعب ريثأتلا يف عزانم اهعزاتي

 لكي 0 0 امراثاتعبتل وأ فورص روتكدلا ةمالعلا لاق
 نوأرقي اع ابان مهئاراو سانلا لاعفا فصن تيرا ةندملا ن نادلبلا يف موي

 ا ملا لا ني انسباو ةيامللا انظروا رون هلق نسا
 تاسكاملا لوس تلاهناو ةفصاعل اح ايرلاا ماع تبه الك تناكق سمالا يعداب

 كلا هس هيلا ب حتا راما تددنملا ناب ىلا :٠ اناعملو رون اهلي

 ' .هالعلا ىلا ريسملا يف يدسينو طوقسلاو ةرثملا قئتف لما

 سنلاب ةقثلاو مادقالاو ةمملاواع مهيلعركتي نم امو ا

 يف نولواحتبو ةفاحصلا تاحاس نومحت عب الإ سانا اذلا لع دائعالاو

 يتلا ةمالا ةيلوؤسم نولمحتنو داقتنالا ةنسلال نوضرعتي كا تيدا

 له نكلو ةقملا فحصلا تافص ةفرعملا قح نوفراع مثو الا اهوصختشم م

 لكى دلاهددعفصوو فهلا يرات ىلع ببدالا بناكلا ةريضح ىلا انه (1)



 ص كم مس مرض 2 رح تامل هر سم كم كاندي ل يع ترتسم د حاس ك2 رح هيه ترش سلب تميطرب كرح تس كاع يس هارع م عامارت ع ٠ 0 سرس مقيم حس دم ع نال كن مط ن2 6 ا ا ل

 لعفت مالقا تاثفن افا سمر" اك مسا ةروهشملا انناةوركل.م ةنيرقلو ' :٠ ناجلا

 هراكفا وشل هلو مالسلا ظفاحل ناك دقو ٠ دسجلا يف حار ١ لعف سفناا يف

 روطاربمالاو «ناستتسالا احلاونو جوبسرطب ةيداك ١ لعاب مةرعدعب فمصلا
 نك ديم اكن اال اذنب فح ضلار يا يثوي نأك كلاتلا نويلبان

 راكسوا ةلالجو ٠ كلملا ررس ىب سلج نا دعب كلذ نع نكي لو اباش

 ةيزياكتالا 0 ساتينا دع لزي مل جورنو جوس ا كلمياتا

 عم هتايح رخاوا ىلا فحصلا يف ةباتكلا نع ميظعلا نوتسدالغ عطقني ملو

 دالبلا كلم اهئشني ةفيححص ادناليزوين ين دجويو اهتيمهاو هلاغشا 30

 دادمو مراكقا تانبب فحل نوفرشي فارشالاو كولملاناامو٠ ٠ (وايهؤوتلا)

 هردق يلعتو ٍيفاحصن' فرشل يي م كلذك مهترارحمب اهردق نولعيبو م ةعاري

 باحصا مهنمو ةالولاو باونااو ءارزولا نيبفاحصلانّئايلع |تاماقملا 0 ظ

 هغاب يذلا عيفرلا ماقملا انبسحو نييركملا لاومالا ءوذو نيشاينلاو بترلا
 أهزاح ىتلا .ةقئافلا ؛ةربشلاو ةيزباكتالا تالهللا' ةاح يدم دتس رتسبملا

 اليف :برغلاو قيقلا ايف .ءططملاو كلر نر كلنايظدل سس

 نيبفاحصلا ةافاصم ىلع نوم ازتي ةريبكلا تاماقملا باب را بصانملا يلوا رلظن

 نيز.راب يتبلاةفيحص ريدم نم برقثل مار ذأ روف سكيلذ لعف امتداد .بطخو

 ةرصانملادنم ىنتو ١ 00 ةعارزاا رز دعبامف راصيذلا)يوبيدناجو سملا

 قبال ءارءالا ىار نم وا ٠ هلاعا ف هتدضاعمو( ةيروهتلا ةسائر ) ه رك

 0 يلسارمةفصبةردانلاةمياخ ! تافنحالا روضحل
 رصيق جيوتلو رشع ثلاثلا نوال ابابلاو ايروتكف ةكلملا يلبدويو سيوسلا ةعرت

 نوميح لوجو ريتساب و لكل ريهاشملا ليثاق بصنو زيلكتالا كلمو سلا



 طضاو لذ ن ارك اريثالاو "سدي رولالا نوب تيدصلا وانا هدو

 فكيرشزف مدنع ةفاعصلاو ةيوق اهنم تارثومب اهيلع لابقالل نوعوفدم مهنا
 غب اريخا ىرج ام ناهرب ريخو ٠ للعلا ماه هل *رطأطت يفاحصلا ماقمو

 ةفيحص بتاكم زيتيواب يد ريهشلا ةزانجب لافتحالاو ةهبالا ند سيراب
 نسل روض اتعار تاركا ىلع ةره 5 اقوا » نيس رعلا ةعصاع ىف نقلا

 هتقيحص ىفاول سربلا ةهجاوم نم هعنمو ةفيحص بتاك رهتنا هنال كرمسب

 تاوئنس 5 دنم جورن دالب يف لاغشالا ريزو ررق دقو ٠ هنع ةديدج ءابناب

 ىعسو ةيديدخلا 00 0 :ره هدالب ىف ىمصلا باعصا ىنعت نا

 ةمدخ لمعلا اذب دم نا ت لاقؤو ةيرخلا نةسلا روجا عفد نم مهئافع | يف اضيا

 رابخالا نم اال ملال ن :يفاحصلا نال ةمالاو دالبلا اهب يمدخت ةيفع

 رابخضتالا تاساو لاقتنالا لئاسو م مل اليس اذاف اهرشنو ءانالا قاشتتلااو

 كيل اينراناو اهزلخلا نايف كن قاعضا انيلع امنودري ةمدخ ,عمدخت اك
 مهالول اهيلع عالطالا انكي ال ةريخك روما

 لاب هايم انيلو نا سبع الو نانالا بلت أملا ينتحل

 ىلا ل ترغلا ب» "زم ءامظعلاو ءاخاالاو تفارشألاو ءاينكألاو

 وورش (ةبعرو ةم انه زيردتلا ىلا كة ؤيسدقت و اهتذعاسمو اغلسارب

 راكفالا ىلاغ كك نم اضوصخو ةحارلاو ةضايرلا :تاعاس كلذا نوطحتدو

 ةقاثلا لوقعلاو ةبئاضلا ءارالا تاوذ ةليملا تاروصتلا نداعمو ةقيقرلا

 يل دق زيلكتألا كلم ا! فكل هذه ٠٠٠ ءاوحتانب نم رعلاو ءاكذلاو

 اهنلقلو ركب ايروكا ندخل ام سلسل يف ةيدالا راثآللا ا كي
 دوقعب يرزي ام يئاسنلا ملاعلا ةلجم يف ةليمجا تالاقملا نم هناليه سسنربلا



 هراد تي ربمالاو هتراظن يفريزولاو ه هرصق يف كلما ١ ا : ردنامالا

 رجاتلاو( هككنب )يف يفريصلاو اهافط ريرس ماما ةليقعلاو اهردخ يف ةسنالاو

 ريقفلاو هلمعم يف عناصلاو هلقح يف حالفلاو هتوناح يف فاكسالاو هلحم يف

 .نروعلاطي مهعيمج ٠ هترخاب يف حالملاو هتبكرم يف يذوحلاو هخوك يف
 غارفلا تاقوال التقو ابكفتو ةدافتسا فحصلا

 اهيلع نودي اوراصف فحصلا لضف ثيدحلا ندمتلا ءانبا فرع

 وا ةيراجت وا ةيعاّمجا وا ةيداوا ةيلع تناكاعم مماعاو مهعيراشم 2

 ممراكفا ثبإ يف موا ظعاممذختساو ةيسايس وا ةينيد وا ةيعارز وا ةيعانص

 مهتعفنا وا هتعفنمل اهنوأتري يتلا نذسلا ىلع هبيردتل وا هتيقرتل روهجلا نيب
 تلعج يتلا يو اهريثأتو اهلعف راكلأ ميطتسي دحا نم امو ٠ ةيصوصخلا

 اذ لاءارما مذ ىلع كرمسب تدعاس يتلا يمعو ٠اروطاربما ثلاثلا نويلوبان

 0 هيرب ريعزاك ترطضا يتلا يهو ٠ ةيظع ةيروطاربما سيسأتو

 د لا انكم روت للا كالا هلا ةيوورا ةحاكل

 وأ ريزو نم امو ٠ نيرمش ذنم رحم نا ايلاطيا ةيلامريزوونازور روينسلا
 مقدم راجت نك 1 ةيرضرامل ا لولا ا يف ما

 ةئاضفلاهلاعاوةساسلاةراكفا رب (لع دقس ىضوهكحو ناد

 ايفرلعي ةنقلم سرادم ال اراعج مهنا ضحصلا ىلا موقلا جاين ةرثك نم غلبو

 1 ةفماسإ ةسردلا كل د لعف نم لواو ةراداو ءاشنا نم ةف ةؤاوصلا ْنف

 بهوةيضاملاةنسلارشساوا فو تاونس ناي ديم كاطر ساو لام نإ
 مق هافنالا لاير نويلم ةعماملا اولرك ةيردط مالا ا

 1 هيف اهلل داي اير ريل صور نا اه را



 ا اذا راو ءايرلاو : أنبا اك
 1 1 ان كا و 07 ةمالا لاج ويانلو مشلا ارم نصصلا

 فالتحلاو راكقالا 0 يناعملا تاراكتباو مالقالا تاثفن نم اهتاهتص

 00 ه1 ندعلا تاهرد نما هماتموارويجلا ةلاح نع ادب نان تدارملا

 ةقحلا ةيناسنالا تافص
 يناثسبلا انم نياف سائلا ةرانال قرتحت عوعُ اهوررحتو رئانم ضدصصلا

 ليطتلاو  قواجلاو داديلاو حاصلاو القثو يجزايلاو شاقنلاو بيدالاو

 تابثل تايرورمذلا نمونارمعأ ا راشتنال تالسملا ريخ نم فحصلا

 يماسإامنوعلاطيف ةعيفر ةلزنم نيندقملا موقلا دنع اهلو ٠ هناكرا ديطوتو هماوق

 ٠ عاّمجالا ةئيه نم مهبتارم فالتتخا ىلع قوشو ةبغرب امئارقيو رابتعالا

 يتلا فحصلا علاطتل غارفلا .ةتاءاس صرف منتغت تناكأي روتكف ةكلملاف

 فرصصي ناك ثلاثلاردنكسارصيقلامالسلا ظفاحو ءرصقلاءاسن اهل اهبنتنت

 ةلال> هفلخ ةغر ملغ نم غلب دقو ةمملا فحصلا ةعلاطم يف ةعاس ا

 بتاكيتثم ني هنا فصلا تاروشنم ىلع عالطالاب يناثلا الوقن رصيقلا

 رسل ىلا تداوملاوراخالا ةفاكا نع بفسلاو شتفتلا نمورلا ءالع مره

 ةلالجهلثمو ةيوضوف ةغيحص رخل رابخا ىلع (ضيا ماطي وهو ةيسورلا ةغللا يف
 "0 ا ناكل ةددقم ساوا ىظحا نتف فيروس اويارف روطارعمألا

 رشنت يتلا اهفالخو ةيسايسلا تالاقملا ثا ىلع لش ةيموي ةفيحص هل اوئيهي

 في انس ةرئاد يناثلا موياغروطاربمالا ةلالجلو ٠ ايسلا

 نياق "ال امنت ندصلا لك نوئظولا ان علاطي ةيجراخلا ةراظن

 اذهتءارق لمهيو فحضلاب يردزيرصعلا هذه يف ريك نمأ امو ٠ هتفرعمم



 ةرشنت ءاجرالا رطعملا 0 سوفت تارت الذاتي ةعمدالاتارذن

 دصقةموماس ضرغل ' ٠ ةراضلا ق ”ادح يف اهتاءد اهرعتما لال كل

 : مالا بيذبهتو قالخالا ثيمدتل ٠ لوقعلا ةيقرتو سوفنلا ةيذغتل لين

 ٠ مامالا ىلا ملاعلا مفدو بوعشلا جدقلل ٠ ماهفالا ريونتو بولقلا ريبطتل

 تانسالاب ةماعلا بيغرتل ٠ دسافملاو مرذحلا مذو دماحماو مراككا ركذل

 قاهزاو قأاراوظال ٠ ةليذرلا لذ>و ةليضفلارصنل ٠ تائسلاب مهضغتو

 لطابلا
 !دشرل نوكلل .تدجو اهئاعزت نيابتو اهشارغا كفالتخا لع شتحصلا

 لاط ءيش لكب ددنيو اص لمع لك ىلع ثحي ةايملا ليبس يف ءرملل تيما
 كاك تقارب الفقي ازلفانو 0 نياضو لوقا نوه اعروا

 عاتجالادئاوعنم ءاسام لك بصاني اًئيرج ابيطخو :اهجاوعا موقف موقلا
 اهافالتيف 3:الا يف فعلا لماوع يرقتسي ًايكح اًلاعو ٠ اًناوع ابرح

 ايةفو تاجالعلا جنا اهل يأتري و طااضقالا لاح نع نسبا كاماسل

 هتمذ سب ال ريمضلا ي- الداع (ضاقو ٠ ةموضملا قوقحلا نع قماح انسب

 ةرارجبو ٠ ةفادلا ةسيملا لاعالا ةدقابلا قداس ضار" رحال بغالت

 يلاحتلاو ءدابملا ثيىلذارويغ ًالوسرو' ءابنالا ثدحا الماس ةالثلا دوري
 ةكيقر (نيلابناب 8 نضاارغ + داصأو ءار الاؤ راكفالا رسشنو ةحربفلا

 ف ىف قدصلا ىرمتب ا كرو :::ةساس ريباعت ناهذالا نم ابنرقلو

 ددعتو 0 يئارغ نم ردصلا ءلقم ةيوارو ءرمشبلاداوح نم نودي

 قف ايا اقفرو ٠ ةناداكلت كعشمرا ردا اوناش راب الس هيو ناسا

 ةنايعض ,زنةتامزكم اناككو سيلدنلاو شلزتلا نم فتأيو قيلقلاو نهانا



 ا 0 ا

 0 بهجت هذهو ال ةبوذعو اهئاوه يقنب لاملباو ةممصا ما

 نوكلاربتت ءاضفلا يف سعثلا الو ٠ اهئارا شامر انها تن تارش تدل

 ىلا نم لعفاب ريدغلاو ضورلا لامج ثعبتو ضرالا يف ةرارحلا ثدتو

 مادقالاو مزعلاو مزح ثعبتو سفنلا يف ةمحلا ثبتو لقعلا رينت ةّئيملا يف

 نادرالا ءالتماو ناندلا تْنب سوك فاشئراو ناسحلا ةلزاغم الو
 10 اللا تام تاعاو تاكارملا برك رو نانرلا مسالا

 خمصتلاورعشل!قرفو براوشلاعفرو « تيك ابلا وا ةنوتسبلا ” لمحو بايثلاب

 ا ا ا ل لا ا لا 0
 لاا قا تا حلو نر تاني اننا قيس ع كداب

 030 ءالعاو«يبروكلا ” دشو لاخلا نيمو للا رهابو سلاطالاوري 0

 ادضلار 00 راهظاو باضخلاو ةردوبلاو ءايزالا ريسم عابتاو ءازيملا

 علل ل كلادير ةنيز لمجأب ٠ عنصتلاو جربتلاب كا ىينالاورنيدعالاو

 ةدافتسالاب ماّمهال اروع نفعل ايمايمحلا ونمصلاةعلاطم كاهنالا نم

 ةيرشلا ةدافاواهنم

 _لزواطتو بوتكم ساطرق ةغلل يف ةفيعملاو ةفيوص عج نءدفلا
 ناللانمالك اهنم دوصقملاو - باتك نم ةقرو وا هجو. لع فرعلا يف امضيا
 اهنوعم ام يه ةنيعم تاقوا يفرشنتو عبطت مدر ارح نادت قرو ةعطَق

 نوراصلاوب رع ىبست كانا ةئيمتردص ناو لانرج واةتزاغوا ةديرج

 اهوربخبو اهولسارمو.اهوررحو اهوريدمو ىلا تن باويصا مث

 دب ا هج راهزاو اصلا ند اليخ م هي ا معن لا

 كت ليتو يواقل!ءاميب قسن ةندملا ضاير يف : تائيف 1 و لضفلا



 نويفاكصلاو نملا

 «زاب الوقن يدنفا يحرج بيدالا لقيم

 ةدلا> ةلاسر نمصلا

 ( رشع ثلاثلا نوال ابابلا ) ١

 حالو اقداصام تحصلا تالا دداق نك نإ
 ( يريزور دروألا ) ْ

 اياندلا نع عفرتنو فحصلا مقئستنا نورشعل انرقلا هيلا جانحي ام منا

 ( سكم ليروا )
 ل ل را محلا الد .اهدالوا رت تدل 14 ْ

 ححمرملا يف لثملا الو هيعماس بارأ !بام ربنا لع بيطخلا الو ٠ هتذمالت
 صا قه اسالا مهجملا ةريس يا راك و ناهذاب سعالتي

 هيسداونلا الو ٠ اهئاضعا كرادم عسوت ةيلعلا تايعملا الو ٠ هتفيضص يف ش

 5 1 1ك نسف ةرداقج الا لاءان فلس عفرت ةيبدالا ظ
 علا ثمديو سفنأا بذه يرذعلا ىحلا ل قر ايداو ًافرظو

 ةقداصلا نحصلا نم ةمالا قالخال يفرم مظعاب بدالا ثعببو فطاوعلا

 0 ”العلسملا لبس ملل دهيورشلا هينب نع ًاردي فورلا بالا الو

 ةئسملا يناصلا 0 قبلا ىلإ عع نشرب اصلا

 لا ركفل هزئاب اهراهزا راو اهرظانم ليمجب ةعيبطلا الو

 ا ١ ننفتوابعيضاوم لبمجب فعصلا نم بذهتملا رطاخ



 فانا 0

 را ايبا تاكا م 1 ,ءاشنالا 0
 ةلدالاو نيهاربلا بيل يف وا نايعلل نيبا ىلاق يف اهيلع شقانتملا ةيضقلاو ا

 فريباحالا ضمب رتسي يذلا نيزملا مالكلا نم اهديرجتو اهضراعي يتلا
 بدالا رون ءيضي ثييب لكلوك انااا لاش را بع
 د .كلملاو انياضتقاو ايفييازتو يناعملا كفيررحت ئءابو همالك لة لل

 - يتلا ةيضقلا دوصقلل اهنا لب ةشقانلا نم دوصقلا وه سب هنال اهلئاق
 : ةياغلا هذحل اهب يقأي يتلا نيهاربلاو اهضقني وا اهتبثي وا اهنع

 هاك راع نأ قحي ال لادجلا ينطورشلا هذه لك ترفوت اذاف

 ةلكرم لشب لمت هوعلاب ةراطاإلا "نافل كاما لا لستسي و ضعتني نا

 ل فلل هذ هل هيقاعناو هظعض ا ررظن القل نطو امالام ةطسوياو ودع هناك

 تممتلافرفاظلا مصخلا نوهارب ةوقل بالغنالا نم دب ال ناككاذا اها كل

 اك دف تاو اراب قتال اةميعوءالعلا ني فقل زهاب حا لنا

 نود كاذباوحرصيو عانتقالا دعب باوصلا ىلا اوعجريو مثاطخب اورقي نا
 نيرخافملا ةقيقَكل نيبحلا صلخا نم مهنا سانلا ملعب ىتح انشا وة

 نع درجلا ثحبلا لثم نا عمجا الملل ًاضياربظي و مهبسح اذهو اهتمدخي
 اهماو ةقيقحلا ابا نوكي نا قيلخ بصانو مزاج لك نع هزنملاو بئاوشلا
 عابتالاب 2



 م( هسفانملا بادا

 رومالا ن ١ كلذ يف اهلا ددتسي ىتاا تاءاورلا ينو ايتضراح ا
 . 00 ودي يتلا ةيضقلاضراعملا صقل ن ١ ةشقاتملا ىف را ةدومحملا

 دريس يهاب ةيع نك ينبوع قدي يأ
 هتانيبو هنيهاربةجيتن يه نوكتو ةَقيقحلا ديرتو ديري ام ىلع اهمدعو ةحصل
 دعاوق يضتقت ام ىلع حوضولاو قدصلا كيسم كلذ لك ننشد
 ناهربلا ةص يف لّوعملا اهيلع يتلا ةحيحصلا ةيقلعتملا ةسيقالا
 عم هحئاتنل ةمدقم اها لادجلا اهيلع يتلا ةيضقلا 00 نم سانلا 0و

 ا لع هتامدقم ينبي نم منهو هضفر وا هتاثا سجي امم ةشقانملا ةياغ اهنا

 ةسره“ جئاتن اهنع صل سف ةنهاولا وا ةلوقعملا ريغلا تاما راه
 تءاج امناو ةدوصقم نوكت ال يتلا ةيقطنملا ةطلاغأا باب نم اذهو ةنهار
 ىدسسعتلاب هذي امام ِدقْلا عط عبط ن :ءو عوضوملا نع ليحنلا فن نو

 عاطتسملا دهج 7 ناهذه ةلاحلاو ا ىف ةقيقحلا ايحم هوشيو

 مهغابو مجضاولا حلا يف ةربك , كلا ىلاثعبب دق يذلا لادجلا يف للخلا اذه ىلا

 همذودضفر ءاجامم نباص فيطاوعلا نيم ىلإ نوردي 0

 ناضراعنملاب اول رجا  |هنا انرك قيام لع بلدالا لها دك
 0 ىقجح هوربدحو هيف اورحتو هتسارد قح ميوصخ مالك 3

 هحو 00 ةنل وعلما 0 فرعيو همضيو هبرشتيىتح مهنه يب ف

 عوضوملاو ماقلل ايسانم هاري ام مهنم شقانما بكي كلذ دمه دايضرا
 00 ١م اماما لإ مالا د بسجن هيدي نوب يزلا

 1اس ةدوصعملا ةياغلا كردي ىح لانكا

 امن كلذ نا الا ةعيدبلا ةيدالا ليلا نم تالداجملا يف 0 الو
 ىلا 5

 راكم ل



 ةشئانملا بادا 0

 ينك ٠ 0 كم 07 ١ ل يضفي مع طقاسلا مالكلاب ملالذاو مهن ا

 نوديزيملالذاو مهرظانم ناهتما يف اوغلاب الك مهنا نودقلعي ءالوه لش
 نوخسارا؛ ا دي معلا فاكر 3 اذهو انايبوةوق مهنيهارب
 اذهلو ماعلا يارلا اطذري يتلا ةمومذملا رومالا نموه لب لضفلا لها نم

 ناكمب ةكحلا نم لوق وهو « لاق ام ىلا لب لاق نم ىلا تفتلت ال » لبق

 ظ : ةريصب يذ نع برغي ال اك
 نم ىرحالاب طب هعصخ ردق نم طحلا يف دبتجي يذلا نا اندنعو

 هغالبا يف ديتجي يذلا دحلا ىلا ماقملا طحنم هرظانم ناد هنالك

 بقاثلا لقعلاوذ لاضفلملا ملاعلاو يركلا مهمشلا لجرلا وهو هب قيياب ال هيلا
 دلل ردرلا ليم فاح نا نمانلل هنن ربظن نا دير 5 نئاضلا يازلاو

 م ىلوالاب دبتجي نا هبردجا ناكل لقعتولف لماحتلا اذه هيلع لماحتي

 الاجر رظاني امنا هناب رذقلا لاني هلضفو هماقب رارقالاو هرظانم ةمارك ظفح
 نسحو ناهربلاب هب رفظ اذا ىتح داهتجالاو ءاكذلاو رمال 0

 ءالعلا ةلح دنع ا 00 ةقيقملا مدخ نايبلا

 نوهأ نم هيأار لا ىلا هبلجتسا امبرو نيللاو فطللا, هرظانم ىضر بطخو

 1 ليبس
 بيعلا اذه لثم يف ةشقانملاو زءلا ثادحا عوقو نم ارذف اذهلو

 دعاوةوالوصامالعالا غالعلا ضخ و لالضلا عاق يف مثروهدي دقيذلا مومذملا

 نم هتلزنمو مصخلا رابتعا امصخا ةيلعلا تاشقانملاو تالدالاو تارظانلل

 نظلا نسحو ىوملا نع ههيزنتوهاضفب رارقالاو بدالا لهانوب هم مو

 يتلا هنيهاربو همالك داريا يف صالخالا مث ةقيقحلا تحمس نكما ام هب



 سياق داهتجالا لها .قباستي و يدا ليل م ازتن انهو ٠ تانيعلاو

 مهتامدقم هب نوخشاع شيتغتلاو ثحب او نيقنتلاو نيقنتلاو تاغجارملاو

 يتلا مثاياضق وأ مهنا ةحمما اريخا غدد ىتخ اهضايخ نغ نودوذيو

 هدهج ىراصق الذاب قيرظ نم قيرف لك ب هذي اذكهو اهيلع نوشقانتي
 ىلا مهضعب قفؤتي دقو ٠ ةقيقحلا ءارو ايعس دصقماوقو ةبن صالخاب هدجو ١

 ىلا مهضعبو لادجلا دجلا يف ةيضقلا تابثا يف ديفي ام ديدج ءيش فاشتكا

 اذكهو مهضعب هضراعيو ءاكذلاو لشعلا كح لع مهضعب هضرعي و هريغ
 هذه صالخا يف نوشقانتيو بدالاو معلا ةمدخ يف نونواعتي مهعي#ج

 ةقيقحلا يه ةدحاو مال ناوخا مثو ةفيرش ةدحاو ياغ مهلكو ةمدخلا

 ةيلزالا ةككحلا تنب

 ءالايخوىوه لك نع نيدزج اونوكي نا ءالوه لشم بترت مث. نمو
 دق امم تاذلا سحو ةغوارملاو يذلا 'ن ع 0 مهئاحبا يف نيهزنمو

 يضلخم اونوكي ناو ةليضفلاو ةمكحلا مهنم اربتث ندذلا ةلهجلا ةلزنم ملزني
 بصتلا اذه ءارو نم بولطملاعفنلا دصق ام نور الك يف ةبنلا

 املا ولعو راختلا اولان ةدوشنملا مهتلاض ىلا ميدجو ممدكب اواصوت اذا
 عج  اوذبحت نا لام ياما يناسنالا 8
 شكملاب نيكملاو ليلا اذه قا قئاقملا وم اودفكاوا ارا وا ةلعلا
 .:مريغلا اولضاو اولض ىلملا ةقي رطلاهذه نع اوغاز اذا نيشقانتلا نال

 ملهتع دعب اوداز ةشقانملا يف الفوت ال 67 ةقضملا نغاوك
 ىلا سوو اش ارغلا م م نى :نوئليمع و عل ع ا مهي نكت كلذبو

 1 جذسلا

 مهغبر قلو مهيشقانم نابتما 2 دهجلا نوغرفيو ةمومذملا ةيقطنملا تاظلاشلا



 ةشقانملا باد ا نر

 « ف.-وي نارطملا لاضفملا ةهالعلا ربملا ةدايسل 0

 « يفوراملا 5 رطيلا بئانلا نايرد »

 ١« و5 :ةسسا ك ؟- خيرات ةا ٠6 ددع ةضورلا »

 دنع لمثحت ال يتلا ةنهارلا ةيوالا يدابملاو ةزوث أملا لاوقالا نم نا
 وه اعئانخ ةلوقل يذالا لدا دجخ ةشفانح اهنتف زوجت الو انابتزا قظنلا لها
 : « "علا تب ةقيقحلا قا د

 ردا لكا نم ةصاخلا دصاقم ”لجا نموبف ةضماغلا قئاقحلا نع ثحلا اما

 لكو سنا اواذبو مهئايح بيرطا اوفرصو يليللا اويحا نيذلا بدالاو

 اك اهلضفا قش توزتخ ]ءؤقو هذ :اسناللو قئاقكل ةمدخ هليبس يف سفن

 ةحجمت تاءمدقم نع ةميوقلا متاتنلا ردصت ثَدحك قطنملا سايقلاب 0

 را لا اع اسما تل قا نانا ايف فعال دحر

 انه نمو ٠ ةلاخم الب تامدقملا لاني ام قلقلاو بي رلا نم متاتنلا لانيف

 هنيعم نممالكلا ثغ ربظي اهتطساوبو ءالعلا نيبتالداجلاوتاشقانملا داوتت
 هتامدههوهتانب وهتادتآسموةنهار رو ايزل ناك" نر فاج ف قحلا ررفتف

 اهي ررقتل يتلا مئاتنلا نال اهلةو ابايترا لقا وا نيباو خسراو ا

 نادل ه الك ىرح كلذلو تامدقملا كلت نم اهتوق ديفتسن ةقبقحلا

 فعضو هتامدقم ةعحص ناي يف هسفن دهجب ةضماغلا أياضملا نم ةيضق ىلع

 نيهاربلا نم نكما اب مهجتاتن طقسيو هتجيتت تبثي ىتح هيرظانم تامدقم



 املا ءاضار دا 2

 نم فشكي لهاجلا فلّوملاك ديرن ام سكع ىلا مالا ىلا امر لب
 ىلع ًاليلد نييالملا اهيلعتقفنا ديقفلل ةبرت ةماقايف ناف ايفخم ناكأم مرما
 هتبرت ىلا 'نظانلا لاق رثام اذ نكي ل ناف ةلئاطلا ةورثلا يوذ نم "هنا

 ' ايقش ىنغلا اذه تام

 بج اواأضرف تحبصا دقو ةداعلا كلت ىلع دحا مدعي ف ل ناو

 فينعتلاو مولل هسفن ضرع دقف اهلمها نق ديلقللا نم انيلا لصتا ابب ءادالا
 هديقف وحن هتابجاو يف طيرفتلاب هومري وا حشلا هيلا اوبسني نا اماق

 يف ”هقفني ةهجلا كلت نم 'هرفوي ام نال ”هنع لاقي الف ملا اما تلق

 نا دعب هب نظي الف هتابجوم يف طيرفتلا اماو يريخ لمك وا يبدأ عورشم

 اليمج 0 6 ىف هلضعب قطني أرثا هديقف سمن نا معي

 نم بجاولا دح هب متزواجت ام متعمجول 3 متيارا دالبلا ءاينغا ايف

 تايدتتنملاو ةيريخلا دهاعملا نم فولا ءانب كلذ ىنكل نفادملا لع تاقفنلا

 ةماعلا

 قولت ةلاوا تاما دهب ولو ءاعضنالا نو د نم اوزاتمت نامتد ير

 رجالا لين هيف ام الا ةعفر الو بادالاو قالخالاب الازايتما ال نا

 روبقلا ريخ يفو لطاب هللا الخام ءيش لكو لئاز ميعن لك ناو باوثلاو
 ١ :مايلالا يلوأأل ةربع سراودلا



 رضا ةورئلاوةهاجولا يوذ نم اننا كوب لزانملا هذه اونب نم لس

 اوقفت نا ةرمأي ل هللا نا نا نومعوت اه لش نق اخت فك انلاونانا نار

 نوع >الا هب اه الا مكاو 7

 نهاعر ا ءاحا سيل لق ديقفلا ركد : ءايحا كلذ يف نا اولاق ناو

 نافزاسحالاو ربلاتوب ءانب لب نوي# 8 روصمت ا نم اب الو ٠ نونت روبقلا

 نرد امك انه هيدع خلف الاوبق لا
 نا ىلا ريشت ةيانب نم دج يا لو ادع فالح ينط نال دانا

 نوثدخنال هلضفب ' ا ها

 نمدنع ميما هربق 5 ةيور ”نمريخ ةمحرلا هيلع ردتست هل راثا ةيورلو

 فترورصي

 نم لان نموه لاق ما اربق روضقلا نم ذختا نم ديعسلا كبر ل

 ارجا هئامم
 لذبلاب تورم هانغنكي مل نا ءاينغالا نم ههنا انالف هللا محر 'لاقيأ

 ءازسلاو

 مهنم ريثكلا دما ركسم ريغ ل ءاينغا نمرفملا لاس

 ام مهانسح ىلا اوعصول 1 أم لوقا نا الا ناسصحالاو ربلا ليبس يف
 سمن نع ةسردم ءان. سل وا اباوث لذي ا رج مال الامف هنوقفتي

 اعراب ا 1 2 ألا ابوي اسسورد حتتفت ال ديقفلا
 يف ديقفلا لضف عيذت رثام نم اهاوس واهلا ناسحالل هللا ىلا ,كقارلاب الا

 ميلكارع فود . يب ال لا رةجربب نم لضفا ماعلا راطقا
 نب اهل الآ افريل ةملظملا ةيلبالا تالق م دضَملا ناك نآف



 8 يش هاذ

 اي يللا لازدابا ىو و ةقرعم ميسو نا اد

 هتريصب عصتو هرظن قدصي ثيحب ملا نم نوكي يذلا وهو ٠ املاعا جئاتنو
 هلاعفا بتري و هلاوحا مظن م داقلعا يف طلغي الق

 طئارش ىلع ةقبطنم ةمتنم اهعيمج ردصت لب بلاغتت ال ىتح هءاؤهاو
 مالاف ف مالا ةداعسلا

 روبقلا

 «'دارط ؛سحرج يدنفا سايلا ولقزع لقب »

 ارث فقوف اشي ١ ٍرصقب رسم امفن ام
 نايل سارت لا ا د 0 هللا

 بهالف ١ امم كءاشحا مطقيو ٠ افسا داق ذي 820 ١

 وندت مث 0 دعب نع انظت ةقئاش ةيا نم كاسه طار
 اروقف اس الا ىرت الق

 ضياإلا يب نم.نوبنلابلاو ضمبإلا يف ةنوفوس لاومالا_ سك
 عوجلا نيب ا نود ها ل

 نيكسملا يلاو ءاورلاو ةجيبلا ن 0 ىعبا يف ادقار كيلا لفت

 : انلاو لالا تارت نزع لولا

 ةيلاب ريصح نم راءريقفلا تيبو ةيهاز رتلحب اًوسكمربقلا دجت
 رئارملا كنم رطفنت الو رظانملا هذه دهاشت ينيكف



 1 ةداعيلا 0 27 جمب.

 ديب ل اراه هر رشأ ةبعشتم ا هك الكابل

 تل ًايداه انل يحن ! اهون ني نال لقعلا ريبدت 00

 نمةفرعملا تناك كلذلو.ئانع اهلقاو ةدئاغ اهرفواو !فنعاو كيابسالا يركا

 ٠ ةدوقفماهد كنتوةدوجوم ةعصلا لظظفحت اهبف ٠ نارمعلاو ةداعسلا بايسا 4

 يروق ا1 اهالولو ةحدافلا لاعالا ءايعا فيفخنو ةخئاليا ةئيوالا فد 0

 ساربن يحف لماعملاو رجاتملا لاوحا نيسجنو ةعيبطلا ةبلاغم لع نابسنإللا

 سفنلا ةناحيرو لاعالا داعو ناهذالا

 ىنب ام اهدحا نيرض ىلع ايندلا ةداعس أهب مون هل يتلا تاييطلاو

 0 هاو :اسأا بارشلاو ذيذللا مادطلا لغم نم ةيندالا تاجاملاب

 ابي ةلاينلا للاطملاب ىنب امرخالاو ةبرطملا ناحلالاو ةعيدبلا رظانملاو

 كارداو يعس حاجنو بيرق ءاتلو بيحب يوج لثم نم ىقنلا هل طرب
 نم مهن مثدئاوعو مهعئابط بسجح ىلع اهباط يف نوتوافتم سانلاو  ةيغب

 يف نكسي يذلا يودبلاك قناتلاو ةداجنسالل ضرعتي الو اهنم طيسنلاب عنقي
 رك .نرم هماعطو ربو نم هسابل رج نم داوعا ىلع عوفرم رعش نم رسب

 مع ال ةزافم ينوهو عوبريلا هديصو عدولا هتجوز ليحو نارطيقلا هبيظو

 فرصيف هيدإ ةداملا رزغت نم مهنمو ٠ بئذ ءاوع وا ةموب توِص ىوس أهيف
 ىرخا ذالم اهيلع داز اميرو اهتداجتماو ذالملا كلت يف قناتلل اهنم ضيفي ام .

 ةبسدنملا نسجو عضولا ناقثاك يفرتلا دئارعؤ ةندملا لاوجا هيلا وعدت امم

 000 كلذريغ ىلا هنيغاومو تلا: شاي يف نذفتلاو ٍنابملا يف

 ءايشالا هذحل هدايتعا < دقو ريوصتلاو شقنااووهللاو ءانغلاك فرتلاو

 اذا سفن ضيقتتو هشيع ضيف تايرورمغلا ةلزنب هدنع لزنتل ىتح



 30110101011 ل

 يمورلا نبا لاقو ٠ ةيفاعلا عم معنلا نم ايش اولقلست ال معنلا لها اي هضرم

 ”برقيو لحي رتوق نم 'لخت لو 2 ةعص لابرس رهدلا كانك اماذا
 ليش نهذلا ميدلت انوذقا لع" ١ انيقات ريكلا لها اطبق الق

 ال تلاقف ةنحمو ةدش يف ءاروصلا ةراف تك تويبلا ةراف نا لبقو

 كراكو اع كيطذن  رفطلاو ميعنلا عاونا اهيف ناف توببلا ىلا يعم م

 ابكسماذةمحمشلا ذخاتل تمهتقاف ةمحش هيف دصرل هاه دق تينا ل

 البو ةرفاو ةمم ىرا لوق' ىهو ةبراه ةيربلا ةرافلا تلوو ٠ هك علا

 توملا هيف نوكيرفو نم "يلا بحا فافكلاو ةيفاعلا نا الا ٠ ؟ديدش
 فاو ءاذغلا“' ىزاك اذا ءاسكلاو ءاذغلاب موق ةىصلا نا خالو

 (للدالا اددفا ناو انهن [سخص نول نل ةمالم ةقفاوم ةودكلاو 0

 -لاوحالا تدسفف ءاودالا هيلا ترسو ندبلا جازمكلذب لتخا اهالكوا
 ؛قيصتو لاما ياستكأ: كارم ةوسكلاو ءاذغلا لع لوصللا ىفدنالو

 مماردلافةحارلا بابسا ريفوتو ندبلا تايضلقم ىلع قفنتل هنم ةيفاكلا ةداملا
 ايندلا ماظن ماوقو ةايحلا داع يهو عدص لك مالتو رج لك يوادت مهارم
 انيفكت يتلا يهو٠ ثئابخلا مفدنو تابيطلا مدختسن اهبو ةداعسلا كك

 يقوفتلاو تئش ام لام. نم هءاورتكتساف ا هيلا ءاد ايار

 ىف ءاح دقو ةليضفلا تادشك او ةفرعلا عيسوتو ةعصلا ةياقو نم ههوجو

 . ةثالدلا ىقشا نكت الف ةمئاهلل وا ثراولل وا كلل اما لاملا ٠ ءاكملا لاوقا
 لثم ىر , نا يحي هلل ناف ايندلا ةأيحلا | يف هلل | <قزر ام تابيطب اوذذإتف

 ت داز ام اوفرضاو تاوهشلا يف كامهنالا نع اوعفرتو هدابع ىلع همن
 ظ فوبلملا ةثاغاو فورعملا عانطصاو ريخلاو ربلا هوجو يف للملا



 مهتلماعميف سانلابساحو ناوهو ةلذم هدعو ادي هنم لعاوه نمل دايقتالا
 نم همهوتي ام ءىشب هلرصق نم ىلع دقحي دقو هسفن يف مثوتي ام رادقمب هأيا

 نيب هرمأ عيذبف هيف ممريصقُت ىرج نم مومهلا هسفن ىلع لخدا ارو ٠ كلذ
 يف اوعس اهرو' ىوعدلاو ربكلا ةيهارك نمرشبلا عابط يف امل هنوتقميو سأنلا

 كلذ عج يف نوكي وهو ٠ هفنال ًامغرو هحاجل كور ارا
 ضقتتو هاند هيلع لئختو تايداملا هتوفتف تايونعملا ىرعب كسا دق

 يردي ال ثدح نم للعلا هيلا بدتومومملا هيلع ذوحتستف ةداعسلا طئارش

 ىوعدلاو ةختنلا ةسيرف بهذيف
 اهءاصقنسا نذر ىرخا سهاذم ةداعسلا ىنعم قيقحت ف سالو

 اغا قم نيس وهو 0 لاملا روضحلا ىلع انباجو ماقملا اذه انعسو امل

 لرش انا نيخ ةداعسلا' هب كفرعتل" ام صخا حرم يه يتلا ةحارلا ضفتن

 ههراكم لع شيعلا تابيط باغتب لاحلا حالص يه ةداعسلا نا راصتخالاب
 لالا لمف ٠ ىلغتلا اذه نم هوا ام رادقم ربتعي اهبحاص دنعاهرادقمو
 رانكيسالاوءامنلا ءاغتباو اهقراوط نم ةيامحاو ءاسابلاعفد اهيلط يف يعاربنا
 زارحاو ةيفاعلاو ةحارلا ظفح رابتعا نم نيرمالا يف دب الو ٠ انام

 ةيفانفلا, 1 دفنلاو ةفاولا ةفرملا 'تاستكاو ةيفاكللا ةداملا
 رك الو نامل ل ةاوذأللا هيررخ اللا ءزللا لاب لصت نيكو

 عبطلا هب اذو ةليضفلا نم درجتو ةوابغلاو لهجلا هيلع ىلوتساو ةصاصخلاو
 ءارلاو كال نمل" تناك ذا رانسللا يدل ىرتاي اذامو + نيانيالا 3+
 ليمجوردقلاةعفر ىلا ةهان كلذ عم عفنت اذام لب 2 هازل ابا

 ا د ا رو كداب ناوزم نب كلا طبع ناك لبق 2 ةقودحألا



 ديف تورم مدي جارخا لواحبو زرالا نم ضبقيف هدي لخديو 0

 جابصلا كلذ ىلع ىتبيف زرالا كرب وزعت هين الو بورما قيضل ردقي

 هوكسميو اوتاي ىتح
 وأ :يوادجلا كرم له هيصرسس هلم لع كلثك ناك نو تتح

 هقافشا ةدشل هسفن نع هعفدي ال اليلذ ميضلا ىلع ىضغاف فسيخ هيلع عقو

 ةشيعم نوشيعف هلايع تارورض ا 0 لذب ىلع

 ال ةسسسخ سفناو ةيواخ نا روظ وة با ةساصتا او ءارقفلا

 اّئيش ةطبلا معط نم نوقودي

 باوبا لبهسا ىغتتيف لمالا فيعض سفنأا ريغص نوكي نم مينمو

 م عنقيو لأملا نم هبسكي ام ةيفت يف ةبغرلا نع هسفن فرصيو شاعملا
 نود تناكولو لبلقلا لمعلاب اهاصحي ةغلبلاب يضر امرو ٠ ريسيلاب قزرلا
 ىلع هداتعا لقيو ٠ ةزجعلا ةيش ةحارلا ىل ١ منتسيو لسكلا دوعتبف ةيافكلا

 بغري اوف مادقالا نعفلختيو | لعام هل حنس اهدا د ام .:ءروخو هسفن

 له سانلا لاما رتيرصق واويب ةيهرم ءاقتات سلا تتلو
 تكد لاا ارخ مثدعب ام ىلا اندلا لا اوفا هتايرورض مهنم دحاولا ل ف

 الاسوشلط نم اوبل دس نم لا لت
 هدا يباطبخ ضي رتلا يرغول ضني 4

 *ةلجتلاو ءارطالاب سانأا هاقاتي ترا بحيو ةثودحالا بيطو ةعفرلا يف

 دق هنا نظي ىتح ططلا نم ةطخ يف هسفن دهحث هدنع كلذ انتي دقو

 نع لهذف ٠ مهنود حدللابرئاتسيو هنارقا ىلع اهبزاتم يبتلا ةازنلا اهنم غلب

 نع بكتتسا امرو٠ايندلا نم ههلصي ام باستكاو ةعصاا لففح يف ةيانعلا



 ٠ هراتيتسا رثكيو هوابح "لقي هئاوها عم لسرتسا اذاو» برشيو لك ايل
 هلع و رج ؟بتادصا كليو لءلاو لضفلا لها نم شحوتسيو

 اههوجو حبقأ نم لاومالا كاينكا ىلا:تاذللا ةبحم هنعد اعرو ءاةزيسلا

 تارولظمملاو اياندلا حارتجا ين روهتلا ىلع هتلمحو

 طاب لك يلا تقات اهني لو ...٠ :تيتشاام للك هبسان نلطعا عزم اذا

 اد صل رم ربا هع... يسيل رابلاو حلا كارشاب

 نوكت لب ةيناسنالا ىلا هنم ةيمييبلا ىلا برقا هعبط ِكلذب نوكيو
 لا مرابلعاو هسايق ىضتقم ماهبلا

 كيلا 1 هل

 فَمَذ هنم راثكتسإلا ملال عم ةعئاق ةداعسأا نا ليختل نم مهنمو

 كلذ دلو هءارو ام ىلا اهاطقتب الو ايلا :ةيدؤملا لئاسولا دهب دنع اهبلط ىف

 يف مولا هل هلثم امل لب ةياغلا غوأب نع هلما يف روصق وا هسفن يف يعض نع

 هثعب دصقلا» نس نع افرحنم هارت كلذل ٠ ةحببلاو ةذللا نم لاومالا دشح

 روتسي ىح هلثاتيو 4يف انساك كاز الف هبأط ف صرحلا ىلع لاملا تح

 امام مثلا يف طرفيو هرخدي هنكلو ٠ ءارثلاو معنلا لها نم ميصنو

 ا 0 ةيوحو مسفل ٠ ورم ةادا نع سف لج يعاع ني

 هلوقب ناورم نب دمحا هفصو

 هاج نع مفديو مثراو ارفو. ملي مارت * صرج ايفو

 يس ابك ا ١ سيرف .٠ واط اوفو كدي ديملا نبكك
 لل دلمون بولا ةدرتلا نم ةقئاط لدم هانم نوكي لب

 افضل دب ةنزع ةيطقا ىلا ايدمع اينم درت كاسما اوهارا اذان

 يقايف ةرهش ىلا اهوذتث مث ازرا اهيف اولءجو ةغراف الا درقلا دي هيف لخدت ال



 هتقراف ىتلا ةأرملا فصو يفرعاشلا غلاب ادا معن ىنعمناعظالاو لولطلا ركذل

 لقث نم ريعبلا ىلع قفشي هنا وا اهتحت اريعب نوكب نا ىن# هنا لوقي ناك
 نا مرج ال اجعم كلذ داع اهقير سورك ١ ًاعيج برشلا قست اهنا وا اهفادرا

 هلاوح اوحا عم رودي و ضراوعلا نم هيلع أر طب ام بسم ك1 ناس اقوذ

 لوبكلاو لاو وغللاو ةعلامملا ىلا رعت كله ناار تادش

 نم الاخ ناك امالا مالكلا نمنونسهتس الف كلذ نم نوفتاي ويشلاو

 وهذا فوذلل مواعم دح عضو نكي ال هنا لوقن اذه ىلعو ٠ بئاوشلا

 1 ناسا 8 نافلتخم اهو ةفلالاو ةداعلا ىلع ينم

 ةوسلا ع افصو عبأ طاا ةمالس اهحيبق نم تاداعلا نسح ةفرعم ند

 -د6نوهسم

 عداعسلا

 4 ماه يدنا سجرج معلا 0

 ادق < هعمل زاك“ اذ دع لاملا ناكل

 ةايحلا ةناكن اهدشن "ناسا ةلاض انها 9 از ال ةداعساا يع

 ةعدلا دراوم نم اههضوخ دعب لمّوي اهب اع تارمثلا اباجال بيطتسيو
 ظ اهدنعو ؛لاعالا ؟كرئاكرراىدحت اهيلاو كئاغرلا يشل يف ٠ ةعسأا عجانمو

 اهساتلا قرط يف نونيادتم اهتقيقح يف نوفلتخم سانلاو لامالا لاور ال

 ماض
 ةينامسملا تاذاملا نم كلذ ريغو براشملاولكاملاب موقت اهلاخينم مهنه

 شيعب امنا وهو ٠ أهيف كامهمنالاو |هريفوتو اهبايصحت ىلا همه فرصيف



 0 ا

 تمزأو د تيري ل لكو ل ذيناهل قحو هئافص

 افصوهقوذ ل سنمدحاهنعرظنلا ىضغي لهو مالك لذ نوكأ الزقسم يتي
 الفاسسسخ الزتبم يناعملا نم ناك اف يناعلإ ةقباطم ظ اهلالا نوكتن ا ىغبنيف هعبط
 عم جنرفالا ءالوهو ةنجم هديزت اهناف يسر طابا كا ا ينل

 موقل بجعاف ةبسانملا هذه ىلا اونطفي مل عئانصلا مهناقلاو نونفلا يف مثرحبت

 ناب دحا 'ضرتعا ناف سايق نم مهمالكل سيلو ءامسلاو ضرالا نوسقي

 سفن يف وهو مثريغ هنسحمت ال ءاشنالاو رعشلا يف ابولسا اوفلا دق برعلا

 اوحدم اذاو يفاحملا اراكنا ضتقفي هناا !ارلاق اهلي اوحدلم از ا

 لثمو اهيلاو هيلا .وشتلابو مالغوا ةارما نساحمركذب اوأدتبا اًريمأ

 يف اننق ةأرملاو ريمالا نيب ةبسانم نم سيل ذا فوذلا نع جورخ كلذ

 اهتسحتسيةماع ةقيرطب سيل يناعملا راكبا ضتفي برعلا ضعب لوق نا باوجلا
 آل الا تسلا هدو انج انئابدا ضب هدع اهرق مدا لك ا

 ةلظاعملاو ررركتلاوفافسالاو ءالخالا ناف جنرفالا نيبو انني قرفلاوه

 متغل ناف مهنم دمساو لك اهنسحتسي ةماع ةقيرط زيلككاالاو سسنرفلا دنع

 حدملا لبق بييلاب ادنإالا ىلع برعلا حالطصا ام | لصالا اذه ىلع ةينبم

 ا ىوقا نآ كلذو 3 نا الا ةماع ةقيرط نكداو

 ةبابصلا الو هدباكي نم الا قوشلا لعي ال : بابحالا زارفوه اما رعشلا
 مهباد نال برعلا دنع عوقولا ريثك رمالا اذه ناكالو ايناعي نمر

 0 لالا هاذي اودصم راكم ىلإ :ناكم نملكتلاو لختلا

 ارا ادع ف هل لوشلاو توما ندناحت فضور هوطلخ مث ثدئاصق

 7 | اهقرافت الو ندملا نكست تناك ب رعلا نا انضرف ولو "نحو غاس



 اقم ممم تقرأ ع مم م و ام 44 لل هل هم ا ملف مم هرج ال ها مق مقا هامور هل مقم قوق مللت همام عم همم ع ع لوف ممم معمم قمع هو مو طم عمم هام عمم مز ا علقم رم معو م 1 ل ام

 ناننلاو يلافملا لها كرن اذكهو هريغ سنلاسا نم هقلاخم طه باعاجد لب

 ظافلا ضب دقن يف اوبشن اماو رداو لك يف نوبي رعشلا نوطاعتي نم
 ءقرغا لوقيف تارريشتسف ةظفل هداقتلاك كلذو يلئاق منك كش

 نف ب ام اذا هلوق هيلع اوبيعي ملو : العلا ىلا تارزهشتسه هرئادغ : سيقتلا
 يف ةجامسلا نه نكي اسبمهو ٠٠١ ناكمب ةجاوسلا نم هنا عم ٠٠٠ اهفلخ
 ىلا رظنا ٠ نيلوالا برخلا يف ةخمار ةيخم قوذلا ناف سيلا «كرما مالك

 لالا او رذلاوا لوطازلا ظفرالاو سلع ىلا رتئاع تسلا فرنسا

 عم اهريغو تاقلعملا اذكو قولا نانا 3 هيكل يف دج ال كلناذ

 باك ىلارظناو ٠ مهيف 5 اويل اوك

 داكت الف اوغلب ام ندمتلاو فراعملا نمرصعلا اذه يف اوغاب نيذلا حنرفالا

 عغباوأ ةازنم زيكتالا دن> وه يذلا «سهألا» اذه٠ قوذ اذ مهنم لا

 ةققد ةيسايس روما يف ضوخن وه 0 يريرألا تاماقتو. يرتخفلا

 ركؤياوا كماعملاو لاوتالاو"نظقلا كان لطب اي" را ا

 ترب ناغلالا كاتك< لا رظناو لقانملاو دقاوملاو فراخ مهنا رمل

 قمح يف .نوناخايق نواخمو نوببسيو نوتقدي.و/نوتسي مدل سس
 الواد كح مهنم مهشن ينثاو لا ةليوطلا ةمضصلا ظافلالا نركلا لدعم

 أمو د>او رطس ةدبرعلا يف اهنعينغي مهمالكن م رطسا ةسفخ لكف انخط كرت

 سيسنرفلاو لماعملاو محتلاو نطقلا ىلع مالكا اول ازيلكتالا نال الا كلذ
 مدع نم لب 0 نموداص كلذ نا:لوفن ذاق ا اوهلا

 معو هريشابت تحال يذز | حابصلاا ذه يفيفا 1 نا 0 |لاقولومهقوذ

 هوط تقفخو هئانه زئاظ درغ غو ةسلا لم و هس تقرشاوهريبع حافوهرورسم



 قوذلا

 « قايذشلا سراف يذنفا دمحإل »

 كيو 0 ا م85 ودع بئاوخلا »

 ةفلالا هاشنم امهنم 0 نا يف ماعطلا يف قوذلاك مالكلا يف قوذلا

 ةضاخ ةظفل تاغالا نم ةغل يف مضوي مل هنا يونعملا قوذلا هلق نُث ةداغلاو

 هدش كات نرلوتلف ايهراما يم ايش ناعبلاو:ىناملا لكا يني ااؤ هده

 هيت اذهو ةنجعسم ةراعتسا هذه وا ميدب هيبشت اذهو ةندح ةراعتسا
 سلو كلذ رادنم وه هلآ منم هه دعو قوذلا نم كلذ نا نولؤقي الو ذنعب

 طا كررت ايرادقؤللاب لخ ام لك يذلا رعاشلا نال هتف لخدم هريغل

 #ىثان داقنلا قوري اب هذه ةلاخلاو هنايتاف برعلا مالكبو ةغللاب هنامز لها

 مدع نش ٠ لها نم ال قوذلا مدع نم كلذريغب هنايتاو قوذلاو معلا نغ
 يف بيشتلاب الثم :هتديصق ةىدتبي مثدخا نارضعلا ءارعش رغش .يف قوذلا

 مايالا باقلو نرامزلا ناودع مر | مث لاصولا تاقوا ركذي مث ةأرما

 فصيف ركذمب لزغلا ىلا لقتني مث لهاجلا زوفو بييللا نامرحو لاوحالاو
 جالا بلا قا لير ليلا زارا ندلكلا ٠ لع استي هكا
 مث تارسملا صرف مانتغاو تاذللا سالتخاو برطلاو سنالا سلاحمو

 عوبرلاو لولطلارك ذو ىونلا صصخغ عرجتو بابحالا ةقرافم ركذ ىلا لقتتي
 لكلا لارا تاقوالا ىقرتلاو اهتادكا للعتلاو ابصلاو باحسلاو قربلاو

 : ءىش يف لالخا الو ةرورض نود نم يصف ريبعتو غيل مالكب كاد

 ابيع هيف ىري ال بواسالا اذه سرام يذلا رعاشلاف ةيرعلا ةغللا دعاوق



 اد انهاب هنع - عجب "0م

 لايهالا. رم ءانيأربام قوذلا يف هلام هذه عضو ىلع انلمح يذلاو

 ا ق١ ةييرملا بكل ىف صو

 نفلكت ن ه انيف دهاشن مل ةراضحلا 0 يرتلل فراعملاب باوبا عرق نم

 هر رت لع ايضا والان دقوا ةدئافلا ميمملا ثحب اذه ةقشف

 ماك دسمال كلا ميلا ولا تال | ةيوغلل تحامملا

 ال اوذرفا دق فرامملاو ىلعلا ناديم يف لسارء انوتيسس نينا حر
 ةعيبطلا يف ةحالملا نع ثعبلل « كيتيتسا ”هوعس » ًاصوصخم ادع عوضوملا

 ا داك اليف دانغأاب نيقطانلا نوب هرس فرعوا مرو داءاج الق تامل
 ريارقو هيه زد نين انادا بتك يف قوذلل باب درفن نا | لقالا ىعانب

 الو لوقت اتتاف ٠ ءاشنالاو ةغالاب هنم صتخي ام يف ثعبلل ١ د هطورشو

 ةريغك ابحدمب انبانطاو اهب انتاهاب» نع غر ةيرعلا اسفل نا مثال ةمول ىشْح

 كذا: ةئادوب 2 فودلا ماكحال اقفو حالصالاو ٍبيذبتلا ىلا جايتحالا

 عابلا لوط ل لاجر انيف ماقول اذبحايو ٠ ةلاقملا هذه عوضوم نع جرخب

 ءاشنالا بويعو ةغللا سئاوش يف ثعبلل دجلا دعاس نع اورمشو ةمحلا ٌولعو

 ةلهجلا ديدنتب نيلابمريغ حالصالاو ميقنتلا ىلا الصوت اندنع :رستسلا
 طخلا هجو نييبتو اهبانتجا ىلاوعدي ةلزلا نع ثحلا ناف ءايبغالا ةمالمو
 لضفلا مظع هل ةديجلا ةرخأمل هذه يف ىعس نمو باوصلا ةهجو ىلا دشري

 ركذلا دولخو
 سجن وهس



 .٠ يه ةقرلاف ٠ ةحصلاو ةقرلا اه هل ام أمهب موقي ناثيزم ميلسلا قوذللو

 نماسا هو بيذهتلاو ةضايرلاب لاككلا ةحرد تغلب اذا ةيرطفلا ةشاطلاو دوق

 اهكردت ال 'ءايشألا يف, ةيفح نساح كاردا نم اهبحاَص نكمن اهبو قوذلا

 رسبت ال ةحالملا قئاقد نمايابخ مخ ىلعرومالا أي ,اوز يف فاشتك لاو ةأوس ني

 اا رغأتلا 0 ءرعاشملا يوق قيقرلا قوذلا يحاصف ٠ احل هابتنالا هريغل

 ظملتو هيلا حاترتو قيقحلا جيلا هسفن رثوت نوشتسملا نم روفن لامجلا ىلا

 ا ا اا ا ورش لوكا نسعلاو (ضعنلا ةم ةطبم

 ؟للا يف 2 رولا نم ناسنالا مد ةيقكتا كلي لإ 1! وح هللا

 الو قوس ام ردق الا ا ءايشالا ردقي هلعجتو قوذلا روماب

 2 م بلا 0 ا م صلا قوذلا يحاصو اهقح اهسخي

 يأرلا :يطب صمخلاا ريثك وهو ةحالملا ثيح نم اهيلعوا تايبدالاو
 مدل درج ا كليللا نع ارذيتو ةعولل نول ناعمألا 0

 ةوق ىلوالاف ٠ قوزلا 27 فاصتالا ديري نأ اههنع ىنغ ال ناتزم اذ

 ةرطقلاا + ىتةد 0 :كلمةزاثلاو ةفاطلو ةقد باستكالا | اهديزب 30

 قوذلا روما يف لالا ل عولبلا ىلع

 رومالا يف ىربكلا ةيمهالا نم قوذلل ام بيبللا لع فاخ ريغو
 فرعت هلو 0 دئاوعلا رادمو ةعانصلا لاعالا ررخ هناف ةيرشلا

 + 8! ةطلملا هجلو لل ةقرفحملا مهالا نيب ةرابفملاو بيذبتلا ساند

 ةدافتسالاو للقتل عورتا ! ةنيملا ةيظعلا مصاوعلا بوجيو دالبأا يف برضي

 6 ذئاوعلا يف اج عم ها نلكبلاو اجلا ف ةدئا ذلا ماكحا ىزي
- 

 1 اميح ٠ ”ءاشنالاو ةباطخلا | يف ةعبتم هدعاوقو تاللماعملاو قالخالاو



 حرشنيو سفنلا,هبرستو هبلا جاترتف اهادحا وا:ساوخا هب زعشت رهاظ ضرع
 ساوخلاب كردي ال دقو انيج نساوحلا نين ايدج انا يعتوودال

 كلذ ىلعو حادرالاو؛ ةذللا ن ٠ نسنلا يف ريثأتلا نناشد روصتلاب لب

 ينغ فيرعتلا اذه ءاطخن « ةيلقعو ةيسح ةريغك/ رومأ نوب اكرتشم نوكي

 ارا د اسفن ةوفصلا ينو «بمبللا ققاعلل هيلا :ةراشالا .ىنكت , ناسلا.قء

 نيرغلاجلا رثكأ يأ انج كذف هتافصو لاما فهي رمت يف ةنلاتللا نيل ١١
 رمل ةطشاوب يثرماريعلا روبظ (لاجللا ) هنا. ىلع نيزخاتملا رثكاو » ؛هلوقب

 نادم كاردا انيلع ٌرغيومسم :قيرعتلا اذهينا,لوقتف «لوبقلا كانت

 ةيوغل 'ةيبحا لكشب مب انتا ام الاو ءاوق- مهني مل هصخ وا همجرت نم اجرلو
 ةلغاش.لقعلل

 عجرمو هيلا ناسنالا ليي :يذلا جيلا تاذروه اذا قوذلا طباضف

 ”الصاح هيف لادجل 0 0 ناكاذا اع 0 قوذلا روما:يف لادجلا
 عاعش هك يا ا طورشلا هذه ةبسنو ٠ الوا ةحالملا طورش ىلع

 نكعلا للا | الك ءالج دادزي يفرملا.ن 0 ٠ روظنملا ىلارونلا

 ٠ ةحلالملا :طورش | تف :تددغت الك ةابيو اًقنور دادزي ميلا ا كلذك هيف

 اهب راعشالاو عوضوملا يف طورشلا هذه كاردا ملسلا:قوذللا ةفيظوو

 منضاإل / نمو ٠ قوذلا لاك لب ناسحتسالا موقي اذهبو اهيلا حابتدالاو

 اهقح .عيللا ءاداو ةحالملا طورش نيب .لصفلا عاطتسا .نم الاقوذلا ةمالسب

 * لاما ةقبط يف اهب قيلخ وهينا ١! ةلزنملا هليزنتو هب ذذلتلاو هيلا تافتلالا نم

 2 تلح افا دل د مرو اذ نمستسي نم قوذلا داسف ىلا بسفنو

 ل لئاطال ةرهاظ فراخزو ةيمهو نساح اهيف هفاطاتسا درج ةحالملا طورش



 عل 1 ناقل اولا ا ا ل لب
 اهكاردا رما وست و ساوحلا .ىلا إييزقت اهنال .ةحئالم ةايشالا بننكت اهزكد
 تاسوسحلا يفاهظحالن ىتلاةناقثلاو ماظنلا و الشم بيترثلاف ٠ نهذلا يفاهريوصتو

 علفم لاذ نمو قاعنلا ربك و يغ. نمل ةرضابلا كازا ةلوهنل نوعلا توج

 عاتملا هيف اءوضومرئاتسلاو سفانلقلاو ثنثالاب انيرع اقوم اني لخص 2

 لكشلاو محلا ثيح رم ضعبل هضعب قفاوم وهو هل بسانملا لحما ف
 ةرصابلا نرال هيف دوعقلا "هل ييطي وو تدبلا اذه رظنم "هل قوريف نوللاو

 جاتا نما كلذ نكسب رعشي و ىضتنوذنباو ةللب هتف ام كواذا اهللع نإ

 ىلا لقنيل اهيف بيترت ال اماوكأ لعجو ضضعب ىلا هضعب عاتملا 9

 نم اضلخت هنم جورملا ىلاوإ>دنم عرسي و هتدهاشه نم رظناالكيف رخ

 . زظانم يف ةياغال طئاسولاو عومجتلل يس
 نمةفيرظةءاسيف الثماني يذلاف ةبيدالا فل انلاو ةعانصلا لاغاو ةعيبطلا

 ةجاهرو بيلاودلا ةقدو هتؤالطو ندعملا ةمثب طقف سل بهذ وا ةضف

 هل هلا يدجرعر عومعلا |هارجلاةقفاومآضبا لبا يتلا ةيركلا ةراجحلا
 ءيشلاةحالم نا مدقت امم جتنبف ٠ تقؤلا ىلع ةلالذلا حم اهل تعضو ةدحاو

 هن ةيلنضب تسلل ةظورتقلا دافع ناو هند الا | اظورغ نوح اذقات
 عي ةدوجوم .ةيتاذ تافص يش لب حيلملا فيرعتل اهيلع سانلا جلطصا

 ةرابشللاو نييبعلا يفمهتاقبطت وانت اذا داو عونب سانلا يف رثؤوت ءايشالا

 ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا ةوقؤي

 ابا يف أطخلا نممقو ام ماقملا اذه يفرك ذن ناسأب الو

 لاق ثيح سداسلا داهلا :رمد ١١ ةحفصلا يف لاهلل « فراعملا ةرئاد »

 وهف ضرعلاب دوجوم ةقيقحلاب موهوم رم ا (لاججا يا) بف لاجالابو »



 زيح يف لد ام لك ل مشي لب لاا نم عونب صلخم ريغ قوذلانال ثلا

 تالاسرقرغتسا دقفمسلم“ ءالعلا فيرعت اماو ٠ ةروصو لعفو لوقنم ةحالملا

 أم انه صلت هكر هيك ةيكم تنلأل اهتدح ىلع تعججو تافنصمو

 : لوقنف عوضوم ا اذه يف مهأر 06

 اهب عرشني ةذل ةنطابلا اناوقو ةرهاظلا انساوح يفراثا ام مسبلملا نا
 لادتغالاو سانتلاو عونتلاو ةددولا ةطورشو سفنلا أل بيطتو ردصلا

 طئاسولاو عومجال ءازجالا ةقفاومو ةوالطلاو ةناقثااو ماظنلاو بيترتلاو

 هال طورشلا 0 ءيشلا لش نا ةرورصضلا نم سيلو ٠ ةياغلل
 عضوو ' هيف ةرفوتملا طورشلا ددع لد ةفقوتم ءيثلايف ةحالملا ةجرد لب ألم

 00 ع ققالملا نرعلاب ءالعلا هيلع لدتا أم ىلع ينبم ط ورشأا هذه

 تاعوضوملا هنت دنع رثاعلا نم هل لص امو ءايثالا © الاس

 ساو ا يف اقيطل اًريثأت رثّوي ءيش لك نا ررقملا مولعملا نم ٠ ةيدالاو ةيسحلا

 نود ةلهو لوال اك اودا نم ناسنالا نكلع ثيم ةنطانلا ىرقلاو هرهاذلا

 مي ةلوهسلا هذهو ٠ سذنأا امب شعنتت ةذلو ًاحايترا انيف ريشي ًءانعو فلكك

 لبملا نم ناسنالا هب رعشي ام ةلء اهنال ةحالملا هنك اهب مئاق ءيشلا كاردا

 يف ةيجراملا ءايشالا ليثق ناف حضاو كلذ ببسو' اللمس مرن اك لل

 ال أه ىلا ال ١ لقال بءاهضاولا موقي هبو ةلثملا ىوقلا لعفوه نهذلا

 عورتا للان .االطلا ضع لبس اسال هس

 ريشي ال كلذ ءازجالا بسانتو عونتلاب ة ورم هدول ئه ةحالللةساسألا

 تارو.نلاو ةديدما'تارئأتلا نم طورمتلا هذه هيف رفوعأ يدل. ؛يتلا انيق
 اسلا ىرخالا طورشلا كلذكو  ةدحاو ةعفد اكاردا ةلوهسس عم ةعونتملا



 ها ا

 1015 قولا نا كرتفف طراشلا اذهان ام ناالا كرت نا انلعو
 را | نم روفنلاو حلالا ىلا ليملا ىلع سفنلا لمحت ةنطاب ةوق هناي

 ةعفادلاو ةبذاجلا نيتوقلا ماَقَب سفنلا يف اه روفنلاو ليملا اذهو ٠ يبدالاو

 ٍشوقو ةدالا ىف ل نما ٠ ة.او ملا رصانعل ايف امدهاشن نوتللا

 لوصحل را عون ةداملاب نالعفت نيلوالا ناب أقرف سفنلا ينروفنلاو ليملا

 اوال ل نيكل اخ ةيرورشا طورشلا نم يمه يتلا ةنزاوملا

 يتلا ةراضحلا ةجردو مهببذهتو 00 دارفالا دادعتسا فالتخاب |طوعفم
 ىلا ليب؛ هيف مقو للخل ناسنالا نااقنا :انركذ 6 ثدحي دقو :اهيف مث

 نم هزيبق انكم الو قوذلا داسف هيمسأ ام اذهو حبلا نمرفنيو حييبقلا
 يذلا ميمقلا ل تالا لي يذلا حم 0

 "ورا ىلشلا) رك وولا |» سوماقلا لاق : هنم رفنب
 ةروص هم لامجاو هجولا نول ظحالي 00 ناب لامجاو نسحلا نوب

 لك سلو اعم ليمجو :ردح حلم لكف :اعيج عصا ةحالملاو هئاضعا

 نوكي نسملا دضوهوهيتلا وذسيبقلاو :انسح ليمج لكألو اليج
 0 يعل او حامل يوغللا فيرعتلا اذهو :٠ « ةروصلاو ا دا

 فنرايب لع ال ةلالدلا هجو نايب ىلع يوغل فيرعت رك

 1 يذلا جيبقلا لعج هناب ءاطخلا _:ىم عون هيفو لولدملا

 هلعجن نا هقح ناكو هجولا نول ظحالي يذلا نسحلا دض ةروصلاو لعفلاو

 ام ىلع اهلاتشال ليمجاو نسحلا ةلالد نم 0 جيلا ةلالد نال حبإللا دض

 اذه يف مسيلملا ةظفل لاعتسا ىلع انل مح اذهو ٠اعم ناتظفللا ناتاه هيلع لدت



 تام م وم وم ةمف ممم مم همم همم مم مف ةقق مم قمم ممم ءم م ممم ممم ةقمف وق مم همم ومهم مف عمق ةففف قمل مل م همم همم ام فق ملف ء قفة ممم عمم ف عمم هع مم م ممم عع م هم مم مفعم هم ممم هعمل ةممع هم مم عم ممم ممم

 اذا اننا ي ةعقاولا 10 اصقتسا انيلع بجي لب قوذلا روما ىلا

 ا ةايجخلا نونفلا لاعا نم . لمع ناكاذا ١ ىلع فوقزلا اندرا

 الف حيل ريغ وأ لح فلاتلا قست ١ ةقولألل كارلا

 "0 نم هب اورعش وأ س انلا هلاقءام ءارقتساب ثحلاب ةدئاف

 ربل. هيك ردوا هلازحبا" قييرتصعلا ' ةلاطاو ءينثلا سفن يف رظنلا ناعما ان

 00 0 0-0 ىلع الصاح وا ةحالملا طورش ايفوتسم ناكاذا ام

 صحت يف يارلا ةباصا ىلع ةفقوتم ءايشالا ةحالم يف محلا ةص ناف١ابنم

 ريسفيا اذه. اهئأشب .ورمعو,ديزا رعشيام ىلع ال اهتافص هنكو اهرما نطاب
 امعر هثدابم .تاث عم راصعالا يملاوت يف قوذلا لع ةئراطلا تابلقتللا انل

 اهعورف ثّاشتو اطوصا ضقن نيح دعب انحتاواح يتلا ةلخنا ضياوعلا نع :

 ىلا اهقالخا تباعو ابقوذ دسف؛مما رع خيراتلا يفأ راق املا ريتك مك

 كلذو عئارلاسإلللا اهناهه ةساو رهاظلا حبيقلا اهناسحتسا ىلا اهب تدا ةجرد
 محلا يف روجلا ناف٠ با ادالا ا ىنوا ببعزملا يف وا ةمابلا داس ف

 لمحت دقو قوذلا ينريث أت ريك ا. بادالا يف ةعالخلاونيدلا يف يصعتلاو
 نيكسمتم ةلداع اع ةموكح لظ يف نيعتار اوناكول مثو ءيش بابحتسا ىلع سبانلا

 .يجتاع اي يلع ةورفتو هريعسشتسا ناكل ةرعاط قالب يقم لا عل

 ةملاسلا لايمالا ضهنت مث ةينامز ةدم الا ثبلي ال قوذلا يف داسفلا اذه نا

 رئاودلا رودتو ماهوالا طلستو مالحالا ثاغضا ىلع ةرافلا نشتف اهتلفغنم
 0 يدي 000 دتسو مسالا دسافلا قوذلا ىلع

 تاوهشلا مفاد نع متن دق قافتاب موقي ال قوذلا طباض نال الا كلذ امو

 ةنباث ةلقتسم. تاونلاو. ءايشالا تاوذ. يف نئاكوه لب ضارغالا حاطمو



 جملا ا هو ةومب

 غم ؟حلا نا مف ٠دبسجلا يف ةرهاظ ةساحوه يذلا قوذلا هع خلا

 جيلا عم عل ١ كانك ضم سائلا مومم رابثخيا لع فقوتم موعطلا

 لاق نمف“ لها لذه نرم نلا عيج هبنرتشي ام لب كاقوحب حا

 هل كليف نا اهل اناقو ًاتح هانبذكو لح مللا معطو رم ها
 راهز هيف ناتسب رظنم ناب الغم عدا نم كلذكو:- ةقئاذلا ةوق تدديفا

 ديزت يتلا ةنز ,زمملا ةيمشلا رظانملا نللرارطألا درغتو رابنالا هيف يرج راماو

 كيس .داسفا ىلا, ةلاحم ال ءانيسن مهلا ثعاوبي غلابتو مغلا ءادص سلاقلا يف

 لقعلا يف لبخو قوزلا

 داطخوةقشم هف ماعلا قافتالا قوذلا طباض لعج يا ي ىلا اذه نا لع

 ماعلا يأرلا ةفرعم ىلا لصوتلا نايحالا بلغا يف انناكما مدعف ةقشلا اما

 لدغ ن انمأت ب ةيوعدلا هذهو ٠ قوذلا لئاسم نم فوضع هلام نق ْق

 نهثتسملاو نسهتسملا ةفرعم 'هرادم لكشم يف تاب مج ىلا غولبلا نود

 دسافلاو م اساا نيب قرفن الو نيعسلا نم ثغلازيم ال بض نمريحا يسم

 ضغلا هاف |نكبسالا ىتلا ةيعلعلا طباوضلا نم, ظبانخ يف ضقناربكا اذهنو
 هنا اهلا اذ انا ان ٍلاونلا ةيرق تناكاذا الا اهنمدوصقللا

 0 ىلا عاج نا كلذ ناو ملا ل كولا
 ةحاللا در 0 هيف ةدوجوملا ةحالملا سس وه سل حبلم نادتساإ

 نال“ يلم يملا نا انلق اذاف هناسجتسا ىلعسانلا عامجا ببس يه ءينلا يف
 لثملا لوق لع ءاملاب ءامل اين تدك ييلمدنابسج ىلع اوقفتادق سانلا وم
 قيفحلا طباضلا يم يتلا سيلملا ةريخدالا اهلا ليعمل" فضلا غلو

 ىلا ةراشالا انيك 5 هتيهام ناو طباضلا اذه نع ثحلا ىف انتاف٠ قوذلل



 كفو للف هوو نر صم ةفهصمم هوم م همم و هم م ه0 6 همم همم هق مف ف مم همم مفعم ةقعس همهم هع عمم مم ممم ممم اقول مف عم ممم هم فم معقم ةمع مر هم عمك معمم عفا لع قم عم مفعل مم  عووم عع ءامواملا

 ,هبرمظي ريبك ناش ةحالملا يف هل مطسملا قيضلا بوما لب : ىرخلا تلاقو
 بوث اهبحيي الف نيب نيب اهناب ةثلاث تعداو ٠ فبغبملا ماوقلاو فيهالا دَقلا

 اهل قوري لب رونتلا كارحم هناك قيض بوث الو خوفنم قزب ءيش هبشا ميظع
 ةحار هيف نال ريصق الو ليوط ال معسملاو يبقملاوعساولاو قيضلا نيب بوث
 يف لادج ال » انأقف "نيني لادجلا مصخ اندرا اذان م رطل رد مسجلا

 طخ لك لوق ةزيمج تمطقل لاعب داصاف دج اذهاناوت ا كيا

 -اعمنيضيقنلا دوجو بجوي ال عونتملايفقوذلا فالتخا نوكل الا كلذامو
 محمي الف ال وا ًاقيقر ضرافلا رعش ناكاذا ايف الثم لادجلا راد اذا اماو
 نكمي الف راكتالاب نخاو باجصالاب قيزرف. كس اذاو قوذلا التخا كاذب

 رعش ناب مثوي امم كلذ نال « قوذلا يف لادج ال »انلوقب امب لصفلا

 نمو ٠ دودرم اذهو دحاو نا يف قيقر ريغو ًاقيقر نوكي نا هنكمي ضرافلا

 ةجتانلاماكحالا ن نم كح لك ناب نوب لمعلا ماكحاو قوذلا ماكحا نيف ١

 ماك كلذك سلو ٠ 5 + هضقاني ام ينني هيلقعلا تاسايقلا ن
 ني عك ديرك نول كو كح نوب نوكي نا <! دقف قولا

 يذلا لاجتا اما رعب ال دحاو لقعلاعوضوم وهيذلا قحلا نا كلذ سو

 ةريثك كل عاوناو لاكشا ”هلف قوذلا عوضوم وه

 طباضال نا لاق نم مهن قوذلا طباض نييعت يف ءالءافلئخا دقو

 قافتالااذبفيث نايعتتساو يلم نأ .تسا ىلع سانلا مومع قافتا نم جنح هل

 ميلسل ازيم و قاوذالا نمصلاخلاو فئازلا نيب قرفب ىذلاقيقحلا كولا وه

 ءيشلكو علم وبف هنأ _لىعسا ىلع سانلا عمجا ءيش لكأ لعب دسافلا نم

 يف ةنطاب ةوق وه يذلا قوذلاف كلذ ىلعو ' مي وهف هناهغتسا لع اوقفتا



 دسافلاو هنم 0 نيب لصفيو

 شورفملاو سوباملا لثم ءايشالا :رم تاسوسحلا قوذلا لعتلو

 ارثو أمن ءاشنالا لثم تابيدالاو ءانغو ءانب و شقنو ريوصت نم ةليبلسا نونفلاو
 قوذلاة وق تسيلو :اهريغو ةيءولا مهتالماعم يفرشبلا نوب ةفولالا دئاوعلاو

 ا للادلا ىف هديرط اهنا ريتك قولي ايف تفاللحالا نيرا ف ةيزالتما
 يف انذيب يذلا نيابتلا كلذ بيسو ٠ لقعلا ءاكدو كاردالا ةوق يف تواغتلا

 فردلا اليو مخلل انماالاو راوطاإلاو ةيطابلاو ةرهاظلا/قياوك1ا ةوقو ةدللا

 ةراضحلاو بيذهتلا تاجرد يف
 لادجال » لئاقلا ينيتاللا رهف امم قوذل | يف فاالتخالا اذه

 « بهاذم نوتشعي ام يف سانلل نا » يبرعلا لثملا ىنعم هبراقي « قوذلا يف

 يف هلا عجريو هيلع لّوعي طباض هل سيل قوذلا ن | ينعي ال كلذ ناريغ

 ناسحتسالا ناكو دسافلاو ماسلا قوذلا ىواستل لاو عيبقلاو يللا ىلع حلا

 لثملا نم دو. تلا ىنعملا نا ىل> ٠ دودرم ريغ !رما دحاولا ءيشال ناهشنتسالاو

 ءيش ىلع ءيش مليضفت ىلع 'ةامحنةيصوصخ هب ا الايما م

 و ا[ كا د ماقست الو اذه سس للمجتو تايبدالاو تاسوسحل

 ميس باوصلا هجو نايبأ كلا داريا نايحالا بلاغ يف “>2 ال
 نا ربغ ٠ بجي ام يف هتلداجم ىلا ليبس ال مث نمو ناسحتسالاو ليضفتلا

 ضيقتلا كيس كلذك سيلف عونتملا يف هعانتما مص اذا قوذلا يف لادجلا

 تذخاوءايزالا يف قوذلا ىلع مالكلا هيف رادايدان انرضح اذا انناكلذنابو

 بوثلانا:تلاق نم "نون سوبلالا نم نهب صاخ وه ام يف نرظانتي ءاسنلا
 ةسايكلا وذ هنسحنسيو نيعلا قوري يذلا لوبقملا يزلا وه ببقملا مظعلا



 قوذلا

 « تحلش يددفا بخسوي بانجلا ينسف ثحي »

 « ابال ةنس بفطتقملا نع القت »

 ةقئاذلا ةوق حالطصالا يفو ماعطلا وا ءيشلا رابتجا ةغللا يف قوذلا

 موعطلا اهب كردت ناسللا مرج ىلع ولا بصعأأ يف ةثبنم ةوق يهو
 ةظفل قلطتو ةرهاظلا سلا ساوحلا رم ىهو ةيباعللا ةبوطرلا ةطساوب

 تايبويمللا نجر عيتلاوب علل كردت ىتنلا أ قلب هرقل
 قوذلا فرع دقو ٠ اهنم. نيعتسملاو ن.تسلا نيب قرفتو تايبدالاو

 -.ةعايصلاو: ةعيلطلا. كيس ليلا ىلا نيفنلاب ليم, هنانب ءالقلا» ضعه

 اذاو٠ ةلاقملاهذه يف انلوع هيلعو دوصقملاب ىفوا لوالا فيرعتلاو

 الاعف ال مد ينب يف ةيزيرغ ةرطف اهانيأر ةنطابلا ةوقلا هذه يف رظنلا

 اسيل اممم يقلل |ننايشتساو ءايشالا نم ميلحلل اننا سهتمسا ناف ٠ لقملا لاعفل نم

 لالي يساللو ناهربلا ةوقبا لقملا اهيل لصوت ةقيقح فايشتكا نعب نؤجتاف

 مئالملا ريغو متالملادكاردا دنع ةهادبناسنالا امهب رعشي رونو حابترا اهلب
 منين هي ٍيتلتوهويدصا'مل_نيطي طاشنب سخي نم لنمبعلل» ليفي: رومالا ا

 لصحب طاشنلا اذهف راثالا ةعناي راجمالا ةيهاز ةقذنا ةضور لخدي انيح

 انتدهاشم دنع هب رعدن يذلا روفنلا 5 : او له عا .عدق

 نعال 51 انيف ثدحي كلذف ههجو تهوش روب و جورب اباصم الجر

 ناذ قوذلا رما يف لقملل لبد ال نا مّدقث ام تشي الو ٠ رصبت وا انم ةدارا

 هباكحاو :هدعاوق طبضي وقوذلا بذهي ثحيلا قايسن يف نيبنس اك لقعلا



 سرادملا يور هلا يذلا قوذلا ريغ 20 ا كويك مع
 بتاكلا نوكيدقف ةيعيبظهتكلمو يرطف قوذةباتكلا نال لمأتم رطنثيدحلا

 يف.ارثان كرتو بعشلاهمهف ام ةباتكلا نم ديججلا ٠ ابتاكملاعلانوكي لتنال

 ملاطم لكبر دجيو ٠ 'ريغصأبتاكو ا اريرخن ماع اهيتاكناك 0

 لاجرلاوايابخ اياوزل! يف نال لوي نم ىلا ال لاقي ام ىلا اًمئاد رظني نابيدا

0 
 يناثلا لولا فرت ةبلطلا ءابجتو بدالا ءارصنو بابلالا يوذ يلف

 باتكلا مالقا تاتفن" نم قارو فر أم سول | باتكلا ١ اذه نم

 دادمب نيزتأو رطقو دان 1 مهعتأب ىدانيورصعلا نابش ميهبرزتل نيذلا

 رصمو كريم او ايروس فحص معاري

 تاثيني ٠ نمدع ال نم ناقرذع ةلك مدقتت لضفالا انام ىلإو

 ءزجلا امو هيضري و. هرسي ام يلاتلا ءزجلا يف ىريس ءزجلا اذه يف ايش هعارب

 شما ديعب يلاتلا
 0١ ا

 ١ (ج نك“ / اع ( 4

6 

0 - 1 



 1 ا
 ضعب هم ا دقو مفر 1 قوف للملا ا لاق قالف تاج

 هاللما ا نكن سوار يالا ارج ةبخم ىلا خسن

 كلا الا انيرحت مدع نضل الع نه اك ددنإو ريصلا اهيلع

 باذتلالا نسحن ملاننا ىرخلا ةرابعبوا باتكلا كءلوا رطاوخ هب تداج

 اور ةعيعتب ديرة دقتل اق ىثلا يثراذن نانا لكل ناب هيلعدري اذ ذهف

 اذه ين كحلا نو هس سك أر ل ا نانوك دن شاك

 :هيديرمو بدالا يبحم نرم هيلع لابقالاو باتكلا جاور ىوسرمالا
 ا ل 1 باتكل تالاتم نك انلاقغا رخل ألا م 0

 ةبتك لكك تالاقم بعوتسي ..نرا نك ال دحاولا دلل نال ناك اذبذ
 دلجلا يف ءيش هتاف نم نا هءاتخو داهملا نال

 ىلع هللا انردق اذا ةيابنلا الا رظتني نم ىريس ام رخس آلا يف هنوغي ال ددلولا
 ةلجج ةيابهب انلمع ماتا

 مالقا تاغنن انلاها يناثلا دلجملا لع 0 نفس نع لا

 ريت ضنيثيدح ةبت ضعب راكفا تانب مد نيزّريملا ءالعلارا 5ك صعب

 اتلعج دق انتا ييحنف ١ دشا ىتعأا يفو نول ةماللا يف نوكذ نءروبمشم

 .ءالعلا نم ريهاشم اندنع معن لاق امل ليلاق نار ظننالزا نالا ذنم انتدعاق

 افا ءاشنالا ةيصان اوكلمو ةباتكلا ةنعأ لع اوضبق دق نامزلا مهل لذ
 ىلع نيعاطملا نيثيدملا 00 اونم ىلع نوجسني الق حترفالا تاغل مهلهل

 نم ا اكرم ازيا 00 ا 0

 رواج ال ىف ”تالو را قوذوريبعتلا ةمالسو ةرابعلا ةوالط ثيح

 روهجلا ناسا زوج لويذلا ةفاض تالاقم ءسب هش نيل



 باتكلا عما ةمدق» 20

 ل ل ا ل م
 1 بداالا قوس اندّتع هيف تحار ٍنمزب رخافن سمالا ىفاهم ن 10

 0-0 طوب ناكم لك يف روممملا 00 رشتناف نوئشنملاو باذكلا
 ناسل لك مهب رختفاو نانبلاب مهيلاريشاف داضلاب قطن نم

 لام لق ا نك اهو 10159 ةيرررع تاعاح اكد نا مولعمو

 نارمتو مهدت ةدايزو هئانبا يثرتورصعلا قوذل أرظن ايرورض مويلا ميصا
 ادله يشر ناسلاالا تايرورض ند 0 اذكهو مثدالب

 ةعاذالو ' يملا ةيناسنالا تافصب هلمحتأ ىرحالابو هتحارو هتور* ريفوتو

 تارفص ىلع ةباتكلا يضتقي باتكلاو ءالعلا ةغمدا يف ةدوجوملا يدابملا
 ضي اولا ةرماس تارابعلا ةهزن سانلا يدايا نوب اهرشو ستكلاو دئارطلا

 تاما ىلا ال ةيوايم ةعاتس ةبانكلاو ىنتقي ام ريخ بتكلاف

 كالا ةرشلا قتل ةليالا راكقالار شن دئارجلاو سسكلا تاوكص

 0 لك حيبقتلو مموذح وذحلاو مهب هبشتل 00 الهنا وانتا انكللاو

 رضم نئاش
 1 117 لوألا نتاكاو: ةيداو ةيدام: ناكاع ناسنالل ناكالو

 موق ينبل ناسنالا اهب موقي ةمدخ نسحاف سفنلاتابجوم نم اهنال ةيناثلا
 ال ا عطتسي ل اذا ةيبدالا مدخلا يه

 انباتك مالقا هب دوجتو تداج ام ضعب عمجم نا انمزع ادبملا اذه لعف

 انتم تاداجم اهرادصاو موظنمو روشنم رم لضافالا انئالعو اغلا

 رصعلا ةبيبش نم بدالا بالطو سرادملل ةمدخ

 مضي ذنم ررغلا يلاهم موسوملا اذه انباتك نم لوالا داهلا انردصا
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 رابكلا ماب « ناكتا 2
 ةغللا لع رم .دقو ٠ لوبذ 'مويو وهز ”موي روهزلا ناش ةباتكلا ناش

 تداك محط ا طحنالا:ةفيلحو رثنأتلا ةمالأ تاكا[ اب سا لطي ردا
 ةظفاح اهملع م لق لضافا صعب هلوأ موقلا نوب نم رثدن ىصهلا ةغللا

 ٠ حافكلا ةحاس يف نيمالا يدنجلا ةاضانم اهنع لضانو هحمور لع ةزملا

 عضب ءاشنالا بيلاساو ةباتكلا بورض نم كاذ ذا.هبب ىنتعي ناك املج ذا

 0 ا نم فنا ةفيخسريياعتو دكر تا

 كدا ابيل رام اف :ةفيزرعلا هنللا فلس لل نا نر كلا نكلو

 تاب نسال ضرر اهايضرو فال نايل س١ 00

 ةلباتكا حالا تادللا ايا رع راسل اهئ فدو اهرقبمت قباسو اهم

 اًنلَأتو

 كيرقلا نم لوالا فصتلا يف ناك متضمن ءايض نم غزب رون لواو
 5 اوأشن ءالضفلا نم موق ايروس يف اهئايحال ماق ذا رمشع عسانا

 ةندحلا تافلّوملاب فيرشلا اهحور ثبو اهيدابمرشثت يف اون اذو دهاشلاو

 ارصم يف اهزيرغتل”ةتنانع اشاب يلع دم رثألا ب نلاقي واط دينا

 لجبوعن. ٠ ءاشنالاو ٠ ناهثالا لاحي لبرست' ةبانكلا !تذخا نيحلا كا
 دئارجلاو باطلا ل ةئاصلا ةقئارلا أ ءار لاو ةقاثلا ةاجلا 0





 ةقئارلا ةسيفنلا بطحلاو ٠ ةقئاشلا ةدفملا تالاقملا نم قار ام لك ىلع لْهش وهو

 رهشا عاربب هادا ناك لك اهي نيمتسيو + كلاطلا اينم ديس يفلا

 فلا مهب انأ قحيو لخفلا انيلع ملا نيذلا ٠ رصعلا تاعك

 دوك دب دل

 زانلا اغا

 يرثنلا مسقلا نم

 « ثوريب يف رهنلا قيرط ىلع جربلا ةحاس قرش ةنئاكلا » /
 ا 1 0

 ١5٠١4 ةنس ( نانبل ) اديعب يف ةيناؤعلا ةعبطملا يف عبط
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